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DE JONGE JAREN VAN DE LUCHTMACHT

WOORD VOORAF

Mijn grootvader Dirk Starink meldde zich in 1916 vanuit de Vrijwillige Landstorm als technisch
werkman bij de Luchtvaartafdeeling op Soesterberg. Hij bleef in de jaren tussen de beide
wereldoorlogen als onderofficier ‘vliegtuigmaker’ aan het luchtwapen verbonden en overleed in
1941 na een periode van Duitse krijgsgevangenschap. Juist omdat ik hem niet heb gekend, groeide
tijdens mijn luchtmachtcarrière (1967-2005) de nieuwsgierigheid naar de omstandigheden
waaronder mijn grootvader bij het vooroorlogse luchtwapen had gediend. De ‘jonge jaren van
de luchtmacht’ bleken echter nauwelijks sporen in de militaire geschiedschrijving te hebben
achtergelaten. Als bevelhebber der luchtstrijdkrachten moest ik constateren dat de enkele
luchtmachtmedewerkers van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh) druk
waren met de vastlegging van de recente geschiedenis van het luchtmachtoptreden na de Koude
Oorlog. Zo besloot ik na mijn leeftijdontslag in 2005 de geschiedenis van het luchtwapen in het
Nederlandse leger in de periode 1913-1939 zelf te onderzoeken en in de vorm van een proefschrift
te publiceren.
Ik ben mijn promotores, prof. dr. H. Amersfoort en dr. J.A.M.M. Janssen, veel dank verschul
digd voor de spontane wijze waarop ze mijn initiatief hebben gesteund en voor hun hulp en
begeleiding bij de totstandkoming van deze publicatie. Zij hebben mij gewezen op de bredere
kaders waarbinnen de ontwikkeling van het luchtwapen als onderdeel van het Nederlandse
defensiebeleid plaatsvond, tegen de achtergrond van de enorme evolutie in de internationale
militaire luchtvaart. Ook hebben zij mij niet gespaard in hun commentaar op het manuscript,
waardoor het een opmerkelijke verbetering heeft ondergaan.
Veel profijt heb ik bij dit onderzoek gehad van de spontane ondersteuning vanuit het nimh
en de Nederlandse Defensie Academie, waarvoor ik de verschillende medewerkers mijn oprechte
dank uitspreek. Een bijzonder woord van dankbaarheid geldt Frits Gerdessen, de onbetwiste
deskundige op het gebied van de lva, die mij alle details van zijn uitvoerig archiefonderzoek
welwillend ter beschikking stelde. Tot slot een woord van hulde aan mijn echtgenote Henny,
die dacht dat er na mijn actieve luchtmachtloopbaan meer ruimte zou zijn voor gezamenlijke
activiteiten. Zij heeft moeten ervaren hoeveel vrije tijd een hobby en een proefschrift opslokken
en toch heeft zij mij daarin ten volle gesteund.
Het stemt mij tot grote tevredenheid dat ik dit onderzoek kan afsluiten in het jaar dat het
Nederlandse luchtwapen zijn honderdjarig bestaan viert en ik hoop met dit boek een goede
bijdrage te kunnen leveren aan de geschiedschrijving van de jonge jaren van de luchtmacht.
Het is daarmee een eresaluut aan al die mannen die het vooroorlogse luchtwapen hebben
vormgegeven, onder wie mijn grootvader, en aan hen draag ik dit boek dan ook op.

WOORD VOORAF

7

INLEIDING

Waar de mensheid al sinds de oertijd bij tijd en wijle oorlog te land en later op zee voerde, duurde
het tot het begin van de twintigste eeuw voordat ook de derde dimensie van het luchtruim werd
veroverd en gebruikt voor oorlogvoering. Dat ging bovendien gepaard met een sterk beroep op
de nieuwste technologische uitvindingen en viel samen met de wereldwijde bloei van het industriële tijdperk. De ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar leidden tot wat het luchtwapen
vandaag de dag is: een zeer tot de verbeelding sprekend hoog technologisch vermogen om via
het luchtruim in zeer korte tijd overal op aarde militaire operaties uit te voeren. In ontwikkelde
landen is de zelfstandige luchtmacht van even grote betekenis als de veel oudere legermachten
en oorlogsvloten.
Ook de Nederlandse krijgsmacht kent een – sinds 1953 – zelfstandige Koninklijke Luchtmacht,1 die haar oorsprong vindt in de op 1 juli 1913 als onderdeel van de landmacht in het leven
geroepen Luchtvaartafdeeling (lva). Nederlandse krijgshistorici hebben de luchtmachtgeschiedenis nog maar spaarzaam beschreven, waarbij het accent vooral ligt op de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna. Anders dan het al op een eeuwenlange roemruchte historie bogende
Staatse Leger onder bijvoorbeeld prins Maurits en de vloot onder zeehelden als De Ruyter,2 is
over de vroegste geschiedenis van de luchtmacht juist buitengewoon weinig geschreven. Over
die eerste periode is het aanbod van de geschiedschrijving bepaald schaars te noemen en nauwelijks gebaseerd op zorgvuldig historisch onderzoek. Het eeuwfeest van de Nederlandse militaire
luchtvaart in 2013 geeft alle aanleiding om de jonge jaren van de luchtmacht tijdens het Interbellum, een periode waarin Nederland een neutrale veiligheids- en defensiepolitiek voerde, nader
te onderzoeken. Dit boek wil daarom via historisch onderzoek in een krijgsgeschiedkundige
leemte voorzien.

Het vooroorlogse luchtwapen in vogelvlucht
Net als in veel andere Europese landen kreeg Nederland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog met de lva in Soesterberg een militaire luchtvaartdienst als onderdeel van het leger. Omdat
Nederland als neutraal land buiten de oorlogshandelingen bleef, miste de nieuwe luchtvaartdienst
de ervaringen die de oorlogvoerende landen aan het front met het nieuwe wapen opdeden en
werd de levering van vliegtuigen uit het buitenland lange tijd geblokkeerd. Desondanks zag de
opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal C.J. Snijders, die een sterk voorvechter van
het luchtwapen was, erop toe dat de lva zich kon ontwikkelen tot een levensvatbaar onderdeel
van het gemobiliseerde leger en voldoende geldmiddelen kreeg toegewezen. Na de wapenstilstand
van november 1918 brak via de snelle demobilisatie een periode van inkrimping en bezuiniging
aan, waardoor het luchtwapen weer opnieuw en als onderdeel van het leger in vredestijd moest
beginnen. Gedurende de twintig jaren die volgden was het luchtwapen in de ogen van de regering
en het legerbestuur aanvankelijk niet veel meer dan een hulpwapen voor de verkenningsdienst
van de landmacht, ter aanvulling van de zwakke cavalerie. In lijn met het landmachtbeleid was het
luchtwapen in vredestijd een schoolinstituut, waaruit pas bij mobilisatie operationele eenheden
INLEIDING
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werden geformeerd. Pas toen de grote landen rond Nederland zich in de jaren dertig bewapenden
met bommenwerpers, kreeg de luchtverdediging meer aandacht en ontstond de gedachte om ook
in eigen land een offensievere luchtmacht op te bouwen. Dit was echter moeilijk in overeenstemming te brengen met de strikte Nederlandse neutraliteitspolitiek. De economische wereldcrisis
die Nederland sterk trof leidde er in de praktijk toe dat de effectiviteit van het kleine luchtwapen in
de eerste helft van de jaren dertig steeds verder werd uitgehold.
Na de militaire top begon de regering vanaf 1935 eveneens ernstig rekening te houden met
een nieuwe Europese oorlog, die naar alle waarschijnlijkheid met luchtaanvallen zou beginnen
en ook aan Nederland niet voorbij zou gaan. Toch duurde het door verschil van inzicht over de
moderniseringsplannen en omslachtige aanschafprocedures nog jaren voordat het luchtwapen
daadwerkelijk versterkt was. Tegelijkertijd vonden er meerdere reorganisaties plaats die er eind
1938 toe leidden dat de Luchtvaartafdeeling werd verheven tot het wapen der Militaire Luchtvaart,
waarmee het luchtwapen op gelijke voet kwam met de infanterie, artillerie, cavalerie en genie.
Het luchtwapen leverde zowel een strategische component voor het eveneens in 1938 opge
richte Commando Luchtverdediging, als een tactische component ter ondersteuning van het
Veldleger. Ten tijde van de algemene mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht op 28 augustus
1939 was de opbouw en modernisering van de Militaire Luchtvaart, zoals neergelegd in het vierjarenplan uit 1937, ondanks het vele werk nog lang niet voltooid. De koortsachtige inspanningen tijdens de acht maanden van mobilisatie en oorlogsvoorbereiding in 1939-1940 konden niet
voorkomen dat het luchtwapen met de rest van het leger in de meidagen van 1940 strijdend ten
onder ging tegen de Duitse overmacht in de lucht.
Hoewel het luchtwapen in het Interbellum in het Nederlandse leger slechts een bescheiden
plaats innam en in de regel nog geen drie procent van de defensieuitgaven ontving, sprak het
toch tot de verbeelding in een periode waarin de luchtvaart wereldwijd een grote ontwikkeling
doormaakte. De luchtvaart was iets geheel nieuws en telkens werden weer nieuwe technologische grenzen overschreden en records gebroken. Nederlandse ondernemingen als de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij waren belangrijke steunpilaren voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland, maar dat vertaalde zich
niet in krachtige politieke steun voor het luchtwapen. De militaire luchtvaartontwikkelingen in
het buitenland werden weliswaar goed bestudeerd, maar leidden in de jaren dertig, in tegenstelling tot landen rond Nederland, evenmin tot de krachtige opbouw van een luchtmacht.
Na de Tweede Wereldoorlog herrees het Nederlandse luchtwapen uit de as. Dankzij de verrichtingen van de geallieerde luchtmachten, die tijdens de oorlog een groot aandeel leverden
aan de eindoverwinning, was het belang van een luchtmacht nu ook in de Nederlandse militaire
context onomstreden. Als zelfstandig derde krijgsmachtdeel kreeg de luchtmacht spoedig een
structureel aandeel van een kwart van de defensiebegroting en werd zij onder druk van de Koude
Oorlog vooral in internationale kaders ingebed.

Het belang van militair historisch onderzoek
Tegen de achtergrond van een toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht en de wens vanuit de organisatie meer te weten over de oorsprong en de tradities van het vooroorlogse luchtwapen, is nader historisch onderzoek van belang. Dit geldt des te
10
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meer nu er nauwelijks nog overlevenden uit deze periode zijn. Over de vooroorlogse luchtmacht
is weinig literatuur gepubliceerd. In 1938 verscheen ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig
bestaan van de lva een fraai, maar eenzijdig positief gedenkboek, waarin oud-commandanten
hun periode beschreven en waarin een aantal experts aan het woord kwam om de verschillende
facetten van het luchtwapen te belichten.3 Latere gedenkboeken4 borduurden voort op deze formule en waren vooral bedoeld om een overzicht te bieden, maar schoten tekort op het punt van
wetenschappelijk onderzoek.
Al in 1949 hekelde de militaire luchtvaartauteur C.C. Küpfer de verwaarlozing van het Nederlandse luchtwapen in de jaren twintig. Toen er in de tweede helft van de jaren dertig wel belangstelling ontstond en geld beschikbaar kwam ontbrak daardoor het fundament om dat wapen
alsnog tot een goede luchtmacht uit te bouwen. Küpfer legde de verantwoordelijkheid hiervoor
bij de regering en de volksvertegenwoordiging.5 Dezelfde kritische toon bezigt dr. L. de Jong in
zijn standaardwerk over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In deel 1, Voorspel, stelt hij dat
de luchtmacht van het leger in de door bezuinigingen gedomineerde jaren twintig niet tot ontplooiing kon komen. Ook citeert hij een commandant van de lva die in 1933 bij zijn aantreden
een ‘‘deplorabele toestand’’ aantrof.6 Na de strijd van de meidagen 1940 schreef klm-gezagvoerder en reservekapitein-vlieger J.A. Bach een uiterst kritisch artikel in de Militaire Spectator over
de Militaire Luchtvaart. Deze commandant van de eenheid die op 10 mei 1940 in de luchtstrijd
boven Den Haag werd gedecimeerd, beweerde dat de Militaire Luchtvaart bij het uitbreken van
de vijandelijkheden absoluut niet op haar taak berekend was. Niet alleen hadden regering en
parlement het luchtwapen jarenlang verwaarloosd, ook de leiding van de Militaire Luchtvaart
had de belangen van het luchtwapen onvoldoende behartigd en de vaste kern van oudere vliegers had remmend gewerkt op de oorlogsvoorbereiding, aldus Bach.7
Dergelijke negatieve oordelen zijn nauwelijks onderbouwd, maar nopen wel tot een grondige bestudering van beschikbare bronnen. Zij duiden erop dat de verklaring voor de verloren luchtstrijd tegen de Luftwaffe vooral gezocht moet worden in de jaren tussen de beide
Wereldoorlogen. De luchtstrijd boven Nederland is uitvoerig beschreven in het stafwerk van
F.J. Molenaar, De luchtverdediging in de meidagen 1940. Molenaar beperkt zich daarin echter tot de
gebeurtenissen van de meidagen zelf en trekt daaruit de conclusie dat ‘‘het luchtvarend personeel der Militaire Luchtvaart, ook al beschikte het slechts over weinig, en voor een belangrijk
deel verouderd vliegtuigmaterieel, met grote moed en zelfopoffering zijn taak heeft volbracht,
door, zonder te letten op aantal en hoedanigheid der vijandelijke vliegtuigen, zonder de minste
aarzeling aan te vallen, waar zich daartoe de gelegenheid voordeed.’’8 Over het hoe en waarom
van de geringe omvang en slechte materieelsituatie van het luchtwapen is hij echter kort en
stelt: ‘‘Door de voortdurende bezuiniging op de militaire begrotingen was er sedert jaren veel
afgebroken, nagelaten of verwaarloosd. Materieel gezien was de toestand bij de luchtverdediging dan ook niet gunstig.’’9
Een diepgaander analyse op basis van archiefonderzoek van de toestand van het materieel
en de neutraliteitshandhaving door de Militaire Luchtvaart kort voor en gedurende de mobilisatie van 1939-1940 verscheen in 1988 op initiatief van de Nederlandse Studiegroep Luchtoorlog
1939-1945. Deze groep is van oordeel dat de regering, en in het bijzonder de toenmalige antirevolutionaire minister van Defensie dr. J.J.C. van Dijk, niet in de geest van de volksvertegen
woordiging handelde door de in de Tweede Kamer goedgekeurde plannen slechts traag en maar
ten dele uit te voeren. Van Dijk handelde evenmin naar de veelal eensluidende adviezen van zijn
INLEIDING
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generaals, zelfs niet daar waar aanbevolen werd om de Nederlandse industrie in te schakelen.10
De historicus C.M. Schulten schildert Van Dijk in zijn biografie echter af als een doortastend en
consequent voorstander van herbewapening en versterking van de Nederlandse defensie, maar
ook als een minister die van de regeringspartijen de kosten laag moest houden. Hij concludeert
over Van Dijk: ‘‘Aan hem was het in ieder geval niet of nauwelijks te wijten dat Nederland de
Tweede Wereldoorlog inging met een nog in vele opzichten ouderwets gebleven en onvoldoende
uitgeruste defensie.’’11
Dit alles vraagt om een grondige analyse van beschikbare bronnen om een juist beeld te krijgen van de ontwikkeling van het luchtwapen in het vooroorlogse Nederlandse leger. Het historisch onderzoek naar het luchtwapen in het Nederlandse leger moet zich dus vooral richten
op de periode vanaf de oprichting in 1913 tot aan de algemene mobilisatie van de Nederlandse
strijdkrachten op 28 augustus 1939. Wat daarna gebeurde is voldoende onderzocht en beschreven in de genoemde publicaties.

De vraagstelling voor het onderzoek
De opkomst van het luchtwapen was een belangrijke – maar niet de enige – nieuwe dimensie in de
oorlogvoering die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog manifesteerde. Het massale karakter van
de strijd raakte de economie en het moreel van de burgerij als nooit tevoren, terwijl nieuwe technologische ontwikkelingen zoals het vliegtuig, de tank, de mitrailleur en de onderzeeboot nieuwe
tactieken vereisten en de kosten van oorlogvoering naar grote hoogte joegen. De lessen uit de
‘Grote Oorlog’, in combinatie met de bezuinigingspolitiek van de regeringen in het Interbellum,
plaatsten de Nederlandse militaire beleidsmakers voor grote problemen.12 Hoe kon het neutrale
Nederland met zijn geringe strategische diepte te midden van de grote Europese mogendheden
met beperkte middelen een geloofwaardige verdediging met inachtneming van deze vernieuwingen in stand houden? De historicus H. Amersfoort heeft het defensievraagstuk in het Interbellum een ‘‘Chinese puzzel’’ genoemd, een vrijwel onoplosbaar strategisch probleem, waarbij
moeilijke keuzevraagstukken zich opdrongen. Voor het leger was dit de vraag of bij de nieuwe
wapentechnologie moest worden vastgehouden aan de rol van een harmonisch samengesteld
Veldleger bij de neutraliteitshandhaving.13 Ook op maritiem gebied vond in het Interbellum een
voortdurend debat plaats tussen voorstanders van slagkruisers en pleitbezorgers van een combinatie van onderzeeboten en vliegtuigen bij de verdediging van met name Nederlands-Indië.14
Tegen deze achtergrond van een problematisch defensiedebat worden in deze studie de opvattingen over de betekenis en de rol van het luchtwapen van het Nederlandse leger in de periode tot aan
de mobilisatie van 1939 onderzocht. De hoofdvraag daarbij is: welke rol kenden de Nederlandse
beleidsmakers in het Interbellum bij de neutraliteitshandhaving toe aan het luchtwapen van het
Nederlandse leger en hoe is die rol bij de algemene mobilisatie van 1939 werkelijkheid geworden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is via verschillende invalshoeken nader onderzoek nodig
naar het Nederlandse luchtwapen. Dat vereist de behandeling van een aantal deelvragen. Net als
in de buurlanden was het luchtwapen in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw een
volkomen nieuw verschijnsel, waarvan niemand nog wist welke rol het in de naaste toekomst
zou gaan spelen. Daarom is allereerst een uitvoerige beschouwing van het denken in en buiten
Nederland over de rol van het vliegtuig als militair middel nodig. Daarbij spelen de ervaringen
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met het luchtwapen tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol. Welke theorieën werden
internationaal in het Interbellum op basis van die ervaringen ontwikkeld?
Evenzeer moet worden nagegaan hoe er in Nederland werd gedacht over de rol van het
luchtwapen in het veiligheids- en defensiebeleid, waarin de handhaving van de Nederlandse
neutraliteit centraal stond. Hoe stonden de politiek en de legerleiding tegenover dit onbekende
wapensysteem met een hoog technologisch gehalte, waarvoor telkens nieuwe investeringen
nodig waren? Wat was de houding van de regering en de volksvertegenwoordiging bij de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen voor de handhaving van de neutraliteit? Welke strategie volgde de legerleiding en hoe werkten de commandanten en de officieren van het luchtwapen de organisatie en de doctrine voor inzet en toepassing van het luchtwapen uit? In verband
met het innovatieve karakter van het luchtwapen is het bovendien nodig om de invloed van de
technologische ontwikkelingen op luchtvaartgebied in kaart te brengen. Bijzondere aandacht
verdient de afhankelijkheid van het luchtwapen van de vliegtuigindustrie. Hoe kon aan de materiële behoeften van het luchtwapen worden voldaan, rekening houdend met de zeer beperkte
basis van de luchtvaartindustrie in Nederland? In hoeverre kon worden samengewerkt met de
andere luchtvaartpartijen in Nederland? Daarnaast stelde de opbouw van het luchtwapen zeer
bijzondere eisen aan het luchtvarend- en technisch grondpersoneel, waardoor het luchtwapen
ook op dit gebied een aparte positie in de legerorganisatie innam. Welke maatregelen werden
getroffen om in deze bijzondere categorie personeel te voorzien?
Meer in het algemeen is het noodzakelijk na te gaan waarom er vier jaar na de aankondiging
van de regering in de Troonrede van 1935 van maatregelen tot versterking van de verdediging15
in de praktijk nog niet veel terecht was gekomen van de modernisering en versterking van de
Militaire Luchtvaart. Bij de afkondiging van de algemene mobilisatie van 28 augustus 1939 was
van de beoogde oorlogssamenstelling van het wapen der Militaire Luchtvaart nog niet de helft
gerealiseerd en de gevechtsgereedheid daarvan beneden alle peil.16
In dit verband kan niet voorbij gegaan worden aan een onderzoek naar de relatie van het
luchtwapen met de vaderlandse luchtvaartindustrie in deze cruciale periode van herbewapening. De Jong merkt hierover op dat Nederland te laat was begonnen met de opbouw van een
moderne luchtmacht en dat door perfectionisme zelfs de productiemogelijkheden van de eigen
industrie niet volledig waren benut.17 Speciale aandacht is daarbij ook nodig voor het verwijt
van Bach ten aanzien van de motorenkeuze: ‘‘…alle Nederlandsche vliegdiensten, te weten het
Indische leger, de Marine, de klm en de knilm waren reeds allen overgegaan tot het gebruiken
van Amerikaansch materiaal, slechts Soesterberg volhardde bij zijn Engelsche leveranciers, die
Nederland tenslotte leelijk in den steek hebben gelaten.’’18 De beantwoording van al deze vragen
moet zowel een beeld van de beoogde oorlogsorganisatie opleveren als van de daadwerkelijke
invulling daarvan in vredestijd en bij de afkondiging van de mobilisatie van 1939, zodat daaruit
conclusies ten aanzien van de hoofdvraag kunnen worden getrokken.
Kort nadat het ministerie van Oorlog in Soesterberg de lva als onderdeel van de landmacht
had opgericht, verzocht het ministerie van Marine om daar ook marinevliegers en grondpersoneel op te leiden. In 1917 werd het marineluchtwapen verzelfstandigd als Marineluchtvaartdienst (mld) en in marinevliegkampen ondergebracht. Afgezien van een beperkte taak voor de
Nederlandse kustverdediging diende de mld in Nederland vooral voor de opleiding van de marinevliegerij in Nederlands-Indië. Het onder het ministerie van Koloniën vallende Oost-Indisch
Leger19 kreeg daar in 1914 bij wijze van proef eveneens een luchtvaartafdeling (la).
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In dit onderzoek komen de relaties van het luchtwapen van het leger in Nederland met de mld
en de Indische la slechts aan de orde voor zover dit de ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtvaart raakt in het kader van de neutraliteitshandhaving. Bij de mld gaat het dan
vooral om de regelmatig terugkerende politieke discussie of deze met de lva moest worden
samengevoegd. De Indische la komt slechts ter sprake bij de gedachtevorming over één Staats
luchtmacht en de uitrusting met bommenwerpers. Ook zullen waar nodig de relaties van de
militaire luchtvaart met de burgerluchtvaart en de sportvliegerij worden belicht, wanneer dat
voor de beschrijving van de ontwikkeling van het luchtwapen van belang is.

Opzet van het onderzoek
Het eerste hoofdstuk schetst de internationale ontwikkeling van het luchtwapen en vooral hoe
het takenpakket van de luchtstrijdkrachten in de Eerste Wereldoorlog gestalte kreeg. Het internationale denken over het optreden van het luchtwapen nam in het Interbellum een hoge vlucht,
waarbij de verschillende stromingen de revue zullen passeren. Om de rol van het luchtwapen
in de Nederlandse context van de neutraliteitspolitiek te kunnen analyseren, is het vervolgens
noodzakelijk het veiligheids- en defensiebeleid te behandelen en na te gaan hoe regering en parlement, alsmede het militaire departement en de legerleiding, tegen het luchtwapen aankeken.
Daarna komen aan de hand van de onderzoeksvragen in aparte hoofdstukken de bevindingen
van het onderzoek naar drie verschillende periodes aan bod.
De eerste periode, 1913-1919, omvat de oprichting van de Luchtvaartafdeeling en een korte
voorgeschiedenis, onmiddellijk gevolgd door de mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht
tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918. Deze periode van experimenten en opbouw kenmerkt zich door een geringe politieke bemoeienis met het luchtwapen en – dankzij de steun van
generaal Snijders – een ruime toewijzing van middelen. Tegelijkertijd kende deze opbouwperiode ernstige beperkingen als gevolg van de internationale oorlogstoestand. Desalniettemin
werd in deze periode een stevig fundament voor het luchtwapen gelegd.
In de tweede periode, 1920-1935, ligt de nadruk op het vertalen van de lessen uit de Eerste
Wereldoorlog en de voortdurende bezuinigingen op de overheidsuitgaven en de defensielasten
in het bijzonder. Aanvankelijk vond de bezuiniging haar legitimatie in de hoop dat de Volkenbond voor een nieuwe wereldorde met minder kans op oorlog zou zorgen. Later was het vooral
de economische wereldcrisis die de Nederlandse overheid ertoe bracht hard in de overheidsuitgaven te snoeien. Het aan het begin van de jaren twintig tot bescheiden proporties teruggebrachte luchtwapen werd algemeen gezien als een hulpmiddel in dienst van het Veldleger. De
leiding van het luchtwapen trachtte een grote sprong in professionaliteit te maken, die echter door de opgelegde bezuinigingen in toenemende mate werd gefrustreerd. In deze periode
maakte de luchtvaart wereldwijd juist een enorme ontwikkeling door, waarbij vooral de grenzen
van de burgerluchtvaart telkens werden verruimd.
Onder druk van de toenemende internationale oorlogsdreiging kwam in de derde periode, 1936-1939, ook in Nederland een einde aan de bezuinigingspolitiek. Door de sterke rol van
het luchtwapen in de buurlanden kreeg de modernisering en uitbreiding van de Nederlandse
luchtverdediging hoge prioriteit. De realisatie van die plannen verliep echter moeizaam door
verschillen van inzicht over de manier waarop de opbouw moest plaatsvinden. Bij de algemene
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mobilisatie van augustus 1939 was de modernisering van het luchtwapen echter nog lang niet
voltooid.
De analyse van de drie genoemde periodes geschiedt, gezien de vraagstelling, vooral topdown: de ontwikkelingen in het denken, de gekozen organisaties en de getroffen maatregelen
met betrekking tot het luchtwapen van het Nederlandse leger worden bezien vanuit de regering, het parlement en de verantwoordelijke militaire autoriteiten en commandanten van het
luchtwapen. Dat betekent dat de praktische uitoefening van de dagelijkse dienst bij het luchtwapen, inclusief de vele individuele prestaties van luchtvarend- en grondpersoneel, maar ook
de publieke beeldvorming over het functioneren van het luchtwapen, weinig of geen aandacht
krijgen.

Verantwoording van gebruikte bronnen
Omdat de literatuur over het vooroorlogse Nederlandse luchtwapen beperkt is en van uiteenlopende kwaliteit, heeft dit onderzoek zich in eerste instantie gericht op de aanwezige archieven.
Het Nationaal Archief in Den Haag bewaart alle belangrijke archieven van het ministerie van
Defensie, de Generale Staf en de Militaire Luchtvaart en Luchtverdediging. Door opschoning
en vernietiging zijn deze archieven evenwel verre van compleet, met name wat de jaren twintig
betreft. De collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh) in Den Haag
bevat een deel van de ontbrekende stukken. Een goed houvast voor de ontwikkeling van de militaire luchtvaart in Nederland en daarbuiten geven ook de in het Orgaan van de Vereeniging ter
Beoefening van de Krijgswetenschap afgedrukte lezingen en discussies, evenals de door die vereniging verzorgde Wetenschappelijke Jaarberichten. De handelingen van de Staten-Generaal en de als
bijlagen daarbij gevoegde memories van toelichting en antwoord (toegankelijk via de website
Staten-Generaal Digitaal) zijn onmisbaar voor het onderzoek naar het defensiebeleid en de begrotingen van dat departement (later ministerie). De via de website van de Koninklijke Bibliotheek
toegankelijke Nederlandse dagbladen uit de relevante periode vormen een goede aanvulling op
de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart. Ook de verschillende luchtvaarttijdschriften uit
die tijd, waaronder Het Vliegveld en Luchtmacht, zijn geraadpleegd. Een volledig overzicht van
geraadpleegde literatuur is aan het einde van deze studie opgenomen.
Terwijl de bronnen over het Nederlandse luchtwapen in het Interbellum schaars zijn, is er
een grote overvloed aan buitenlandse publicaties over de internationale ontwikkeling van het
luchtwapen tot 1940. Hoofdstuk 1 geeft een korte achtergrondschets hoe de ervaringen met het
luchtwapen tijdens de Eerste Wereldoorlog het internationale denken over de luchtoorlog in het
Interbellum – ook in Nederland – beïnvloedden.
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De opkomst van het internationale luchtwapen tot 1940

De eerste geslaagde experimenten met het gebruik van de derde dimensie vonden niet plaats
met een vliegtuig, maar met een ballon. Een eerste echte poging tot het maken van een vrije
ballonvlucht staat op naam van de avonturier Pilâtre de Rozier en de markies d’Arlandes, die
op 21 november 1783 in Parijs opstegen met een ballon die was ontworpen door de gebroeders
Montgolfier.1 Deze geslaagde poging ondervond al spoedig navolging. Tien jaar later gebruikte
het Franse leger de ballon voor observatie in de strijd tegen Oostenrijk. De verovering van het
luchtruim door de mens was begonnen en daarmee ook het militair gebruik van de derde dimensie. Zo werd in mei 1862 tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog voor het eerst vanuit een ballon
van de Noordelijke troepen een bruikbare luchtfoto gemaakt, waar generaal McClellan zijn voordeel mee kon doen.2 Ook tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 werd op grote schaal gebruik
gemaakt van waarnemingsballons.
Rond het einde van de negentiende eeuw ontstonden er nieuwe vormen van luchtvaart. De
Duitse graaf Ferdinand von Zeppelin zag in 1900 zijn dertigjarige streven naar een bruikbaar
en stuurbaar luchtschip bekroond met de eerste vlucht van zijn 150 meter lange, met waterstof
gevulde Luftschiff Zeppelin lz 1 boven de Bodensee. Het luchtschip vervoerde vijf personen en
kon dankzij de voortstuwing van twee motoren van 15 pk worden gestuurd. Daarmee was het
luchtschip ook geschikt voor het verkennen en bombarderen van doelen over grote afstanden.3
Een lange rij steeds grotere luchtschepen van Zeppelin en andere fabrikanten zou decennia lang
furore maken tot de brand met het reusachtige passagiersluchtschip lz 129 ‘Hindenburg’ op 6
mei 1937, waarbij 36 mensen omkwamen, een abrupt einde maakte aan deze luxueuze vorm van
luchtvaart. Voor de ontwikkeling van het luchtwapen in Nederland was echter de komst van het
vliegtuig van doorslaggevend belang, zodat daar als eerste bij moet worden stilgestaan.

De ontwikkeling van het vliegtuig
Zowel ballons als luchtschepen zijn gebaseerd op het principe ‘lichter dan lucht’, wat inhoudt
dat het stijgvermogen wordt geleverd door vulling van het luchtvaartuig met een licht gas of
hete lucht. Aan het einde van de negentiende eeuw werd echter ook druk geëxperimenteerd
met kabelvliegers en zweefvliegtuigen, die hun stijgvermogen ontleenden aan aerodynamische
eigenschappen, zoals een luchtstroming over gewelfde vleugel- of vliegervormen. In Duitsland
maakte Otto Lilienthal meer dan tweeduizend vluchten met een zweefvliegtuig voordat hij in
1896 als luchtvaartpionier in het harnas stierf. In de Verenigde Staten deed Octave Chanute soortgelijke proeven met zweefvliegtuigen. De ontbrekende schakel in deze luchtvaart ‘zwaarder dan
lucht’ leverden de gebroeders Orville en Wilbur Wright uit het Amerikaanse Dayton in 1903. Hun
eerste pogingen met een bestuurbaar zweefvliegtuig dateerden uit 1900 en vonden plaats op het
winderige strand van Kitty Hawk. Op 17 december 1903 lukte het de broers om hun zelfgebouwde
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vliegtuig met motoraandrijving daar te laten opstijgen voor een vlucht van twaalf seconden met
Orville aan de stuurknuppel. Vooral dankzij de bestudering van de verrichtingen van Lilien
thal en door hun eigen proefnemingen met besturing door het scheluwtrekken van de vleugels4
en met de aandrijving van grote propellers door een lichtgewicht automotor, slaagden zij erin
gecontroleerd te vliegen. Met deze gedenkwaardige eerste vlucht met een bestuurbaar gemotoriseerd vliegtuig legden de gebroeders Wright de basis voor een technologische ontwikkeling die in
ruim een eeuw tijd haar weerga niet kende. Aanvankelijk hielden ze hun uitvinding echter uit de
publiciteit in een poging hun patent via de Amerikaanse overheid te gelde te maken. Pas in 1908
trokken ze met de tussen 1903 en 1905 sterk verbeterde Wright Flyer naar Frankrijk, waar inmiddels ook Alberto Santos Dumont, Henri Farman en Louis Blériot met zelfgebouwde vliegtuigen
vlogen. Maar na de demonstratie van 8 augustus 1908 in Le Mans waren de Fransen diep onder de
indruk van de vooruitgang van de gebroeders Wright op het gebied van de besturing. Al spoedig
groeide Frankrijk uit tot het meest vooraanstaande luchtvaartland ter wereld, waar een omvangrijk en enthousiast publiek en ondernemende vliegeniers voor een grote vooruitgang zorgden.5
Op 25 juli 1909 werd Louis Blériot wereldberoemd toen hij als eerste met zijn type XI-eendekker in
37 minuten over het Kanaal vloog en daarmee de prijs van duizend pond won die Lord Northcliffe,
eigenaar van de Daily Mail, had uitgeloofd. De eerste grootscheepse luchtvaartdemonstraties, die
in augustus van dat jaar voor een internationaal publiek van een half miljoen mensen in Reims
werden gehouden, waren voor velen aanleiding zich op de bouw van vliegtuigen te gaan storten. Bovendien beseften alle in Reims bijeengekomen politieke en militaire autoriteiten uit heel
Europa en Amerika dat het vliegtuig van praktisch militair nut kon zijn.6
Er waren al eerder vooruitziende lieden geweest die de strategische betekenis van het vliegtuig
hadden onderkend. Al na de eerste vlucht van Santos Dumont in 1906 verzuchtte Lord Northcliffe:
‘‘The news is not that man can fly, but that England is no longer an island.’’7 De verrichtingen van
de gebroeders Wright stimuleerden de Britse auteur H.G. Wells tot het schrijven van zijn boek The
War in the Air, waarin hij voorspelde dat het luchtwapen een revolutie in de oorlogvoering teweeg
zou brengen.8 In 1911 werd het vliegtuig daadwerkelijk voor het eerst militair gebruikt, toen op 1
november, tijdens Turks-Italiaanse gevechten in Libië, de Italiaanse luitenant Giulio Gavotti met
zijn vliegtuig vier granaten boven de Turkse stellingen afwierp. Ook tijdens de opstand in Frans
Marokko van 1912 en gedurende de Balkanoorlogen van 1912-1913 werden vliegtuigen ingezet.9
Al ruim voordat deze toestellen het luchtruim kozen, was het duidelijk dat het gebruik van
de derde dimensie geheel nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de bestaande vervoermiddelen
bood. Het luchtvaartuig kon in korte tijd gemakkelijk grenzen passeren. Los van het grote gevaar
van luchtvaartongevallen moesten regeringen er rekening mee houden dat de luchtvaart niet alleen
voor vreedzame doeleinden gebruikt kon worden, maar ook voor spionage en bombardement. Al
rond 1900 wierpen rechtsgeleerden de vraag op in hoeverre de staatsmacht zich over het luchtruim
zou moeten uitstrekken. Moest dezelfde lijn worden gevolgd als bij het zeerecht, waar het beginsel van de mare liberum staten slechts soevereine rechten toekende in een beperkt zeegebied grenzend aan de kustlijn om indringers af te weren? De Fransman Paul Fauchille formuleerde in 1901 de
gedachte van een territoriale luchtlaag, waarin de staat soevereine rechten kon uitoefenen en daarboven een luchtruim dat vrij zou zijn voor iedereen met goede bedoelingen. De meningen liepen
echter uiteen tussen het idee van een volledig vrije lucht en dat van volledige staatssoevereiniteit in
de lucht, die de internationale luchtvaart onmogelijk zou maken. Om een aanvaardbare diplomatieke oplossing te zoeken voor de uiteenlopende visies, organiseerde Frankrijk in mei 1910 in Parijs
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de Conférence Internationale de Navigation Aérienne. Deze ging echter al spoedig zonder resultaat uiteen, omdat een aantal grote mogendheden in deze jaren van wapenwedloop geen enkele inperking
van de staatssoevereiniteit in het luchtruim wenste.10 Pas na de Eerste Wereldoorlog zou over dit
onderwerp verder worden gesproken. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gingen de grenzen voor het luchtverkeer dan ook dicht en kwamen alle vormen van luchtvaart in handen van de
militaire autoriteiten. Nederland sloot zich hier op 3 augustus 1914 bij aan met een overvliegverbod.11

Het luchtwapen in de Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog is vooral bekend als een grondoorlog, met als triest dieptepunt de bloedige loopgravenoorlog in Noord-West Frankrijk waarin enorme soldatenmassa’s verwikkeld
waren. Maar deze oorlog vormde tussen augustus 1914 en november 1918 ook de ‘kraamkamer’
van de militaire luchtvaart. Op grond van de in verschillende landen gehouden experimenten
in de jaren voor de oorlog werd het nut van het vliegtuig als verkennings- en waarnemingsmiddel algemeen erkend.12 Sommigen zagen echter voor het vliegtuig ook een meer aanvallende rol
weggelegd, zoals de Britse majoor Robert Brooke-Popham die in 1911 illegaal een mitrailleur op
zijn Blériot-eendekker monteerde. Een jaar later experimenteerde de Amerikaanse kolonel Isaac
Newton Lewis met een door hemzelf ontworpen mitrailleur op een Wright-tweedekker van het
Amerikaanse leger. Ook hier was er zoveel tegenwerking van de Amerikaanse legerautoriteiten
dat Lewis ontslag nam, zijn land verliet en in januari 1913 in het Belgische Luik zijn eigen bedrijf
Armes Automatiques Lewis stichtte om vliegtuigmitrailleurs te fabriceren. De British Small
Arms Company (bsa) verwierf in mei 1913 de licentierechten en startte kort daarop met de productie van de Lewis-mitrailleurs. Bij de Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken in Berlijn had
K. Heinemann kort voor de oorlog de Parabellum lichte mitrailleur met waterkoeling voor het
bewapenen van Zeppelins ontworpen. Bij Franse proeven met de montage van een 37mm-kanon in de neus van een Voisin-vliegtuig bleek dat wapen een te zware belasting voor de lichte
vliegtuigconstructie, maar in de zomer van 1914 experimenteerden Franse militairen succesvol
met een Hotchkiss-mitrailleur op een vliegtuig. Zo ontstond al aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog in verschillende landen het bewapende verkenningsvliegtuig voor twee personen:
de vlieger die het vliegtuig bestuurde en de waarnemer die de verkenning uitvoerde en tevens de
beweegbare mitrailleur bediende.13
Bij het uitbreken van de vijandelijkheden in augustus 1914 hadden de strijdende partijen elk
een luchtwapen met een handjevol voorlopig nog onbewapende vliegtuigen. Het Duitse leger
bezat in augustus 1914 het omvangrijkste luchtwapen, want de Fliegertruppe kon beschikken over
246 vliegtuigen. Ieder van de acht Duitse legers kreeg een luchtschip en een eenheid verkennings
vliegtuigen met een ondersteunend vliegtuigpark toegewezen. Alle 25 legerkorpsen hadden een
Feld-Flieger Abteilung. Ook waren er nog tien Festung-Fliegerabteilungen. Geen enkel ander land was
zo op luchtschepen gefocust als Duitsland. De kosten van één luchtschip waren gelijk aan die
van 34 vliegtuigen. De Kriegsmarine had 36 drijvervliegtuigen en twee Zeppelins.14 De Franse Aéronautique Militaire kon zich met 160 vliegtuigen en zes kleinere luchtschepen redelijk meten met
het Duitse luchtwapen. De Franse vliegtuigen waren georganiseerd in 21 escadrilles van zes vlieg
tuigen en stonden onder rechtstreeks bevel van de legercommandanten. De statische ballons
voor artilleriewaarneming waren apart georganiseerd. Met zijn luchtvaartindustrie, in het bijD E O P K O M S T VA N H E T I N T E R N AT I O N A L E L U C H T WA P E N T O T 1 9 4 0
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zonder die van de lichte en superieure Gnôme-rotatiemotoren, en een groot aantal ervaren sport
vliegers had Frankrijk een technologische en operationele voorsprong op andere landen. Een specialiteit van het Franse luchtwapen was het luchtbombardement, waarbij de bemanning met de
hand lichte bommen uit het vliegtuig wierp. De Britse Royal Naval Air Service (rnas) was vooral
bedoeld voor de strategische verkenning ter verdediging van de zeetoegangen tot de Britse eilanden. Het Royal Flying Corps (rfc) van de landmacht ontplooide met 73 verkenningsvliegtuigen in
vier squadrons met het Britse expeditieleger naar Frankrijk en werd daar vooral met Franse vliegtuigen versterkt. In Groot-Brittannië bleef slechts een handvol vliegtuigen achter voor opleidingen. Door een gebrekkige organisatie van de eigen luchtvaartindustrie bleef het Britse luchtwapen nog lang afhankelijk van Franse vliegtuigen en vooral motoren. De Belgische Compagnie des
Aviateurs, opgericht in 1913, beschikte over 16 vliegtuigen met 37 vliegers in vier mobiele smaldelen. Het luchtwapen van het leger van de Russische tsaar bestond uit 244 vliegtuigen van voorna
melijk Franse makelij. De enorme groei van het luchtwapen tijdens de oorlog komt het best tot
uiting in de productiecijfers van de drie belangrijkste producerende landen (zie tabel 1.1).

Jaar

Duitsland

Duitsland

Frankrijk

Frankrijk

Gr.-Brittannië Gr.-Brittannië

vliegtuigen

motoren

vliegtuigen

motoren

vliegtuigen

motoren

1914

1.348

980

531

852

193

99

1915

4.532

5.037

4.499

7.268

1.681

1.741

1916

8.182

7.823

7.610

15.960

5.716

5.963

1917

13.977

12.521

14.915

22.807

13.766

11.763

1918

19.892

17.600

24.651

44.557

30.695

22.088

Totaal

47.931

43.961

52.206

91.444

52.051

41.654

Tabel 1.1 Vliegtuig- en motorenproductie in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.
Bronnen: L. Schüttel, Luchtoorlog boven Europa (Amsterdam 1939) 133 en C. Christienne en P. Lissarague, A History of
French Military Aviation (Washington 1986) 157.

De ontwikkeling van de taken van het luchtwapen in de Eerste Wereldoorlog
De luchtoorlog voltrok zich niet volgens vooraf uitgedachte theorieën, maar ontwikkelde zich
in de praktijk van de strijd.15 Tijdens de eerste dagen van de oorlog werd vrij intensief gebruik
gemaakt van luchtschepen. Zo bombardeerde een Zeppelin tijdens de Duitse opmars door België
op 6 augustus 1914 de forten bij Luik. De Zeppelins bleken tijdens verkenningen boven de Franse
linies echter zeer kwetsbaar voor artillerievuur en al gauw werden voor dit doel nog uitsluitend
vliegtuigen gebruikt. Alleen de Kriegsmarine bleef in Zeppelins geloven en voerde daarmee in
1915 bombardementen op Groot-Brittannië uit.16
Aan Franse zijde kwam de legerleiding tot dezelfde slotsom en zouden de luchtschepen slechts
enkele missies vliegen om vervolgens in 1917 aan de marine te worden overgedragen. Op 14 augus20
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tus 1914 bombardeerden twee Franse Voisin-bommenwerpers een Duitse Zeppelin-hangar op het
vliegveld van Metz-Frascaty. Parijs was op 30 augustus het doelwit van een Duitse Taube-verkenner
die een bom afwierp. Mede dankzij een door Louis Blériot bestuurd verkenningsvliegtuig kon het
Franse leger op 3 september tijdig maatregelen treffen aan de Marne om de opmars van Duitse
troepen onder generaal Von Klück tot staan te brengen. Aan de andere kant maakten Duitse Taube-verkenners aan het oostfront de overwinning van het omsingelde Duitse leger op de Russen
bij Tannenberg mogelijk.17 Aan het westelijk front was met het vastlopen van de frontlijnen een
belangrijke rol weggelegd voor de massaal aanwezige artillerie. Frankrijk had evenwel nagelaten te
zorgen voor accurate kaarten van het frontgebied, zodat hieraan met grote voortvarendheid moest
worden gewerkt. Aan de geallieerde zijde van het front leverde dit geen probleem op, maar voor het
in kaart brengen van het terrein aan Duitse kant was Frankrijk afhankelijk van met verkennings
vliegtuigen gemaakte luchtfoto’s. Voor de Duitsers gold precies hetzelfde.
Vooral voor het uitbrengen van gericht artillerievuur op de loopgraven en stellingen waren
recente luchtfoto’s en visuele verkenning van cruciaal belang.18 In december 1914 begon het rfc
als eerste met het geven van aanwijzingen aan de artillerievuurleiding vanuit vliegtuigen, in
sommige gevallen zelfs via radiotelegrafie. Zodoende won het verkenningsvliegtuig vanaf de
winter 1914-1915 aan beide zijden enorm aan belang en schaften de oorlogvoerende landen massaal verkenners voor deze taken aan.
In de zomer van 1915 begon met name het Franse luchtwapen, onder druk van het parlement,
zijn verkenningsvliegtuigen in te zetten voor bomaanvallen op de Duitse oorlogsindustrie in
het Roergebied in een poging de oorlog te bekorten. De toenmalige vliegtuigen waren door hun
geringe snelheid en bommenlast niet heel effectief en al gauw traden ze gedurende enige tijd op
tegen militaire doelen dichter achter de Duitse linies, in operaties die tegenwoordig met interdiction worden aangeduid.19 Pas nadat er in 1918 geschikte vliegtuigen met voldoende motorvermogen kwamen, hervatten de Fransen deze tactische bombardementen op grote schaal. Ondertussen traden de bewapende Britse verkenners vanaf het begin van het offensief aan de Somme
in juli 1916 in opdracht van de commandant van het rfc, generaal Hugh M. Trenchard, op in een
‘‘relentless and incessant offensive’’, tot wel 35 kilometer achter de Duitse linies.20
Naarmate het succes van de verkenners en bommenwerpers boven de slagvelden toenam,
bezonnen de oorlogvoerende partijen zich op maatregelen om die vijandelijke vliegtuigen het
gebruik van het luchtruim boven het front te ontzeggen. Naast beschieting vanaf de grond met
luchtdoelartillerie en onderlinge beschieting van de verkenningsvliegtuigen met pistolen of
met de boordmitrailleur, introduceerden de luchtvaartdiensten lichte, wendbare eenpersoonsvliegtuigen die speciaal voor dit doel een vaste, voorwaarts schietende mitrailleur kregen. Zo
ontstond het gespecialiseerde eenpersoonsjachtvliegtuig, dat aanvankelijk solitair, maar later
ook in grotere verbanden tegelijk zou worden ingezet.21 Het verschijnen aan het front van de
eerste Duitse Fokker-eendekkerjagers met een verbeterd – van origine Frans – systeem om met
de vast op de rompneus gemonteerde mitrailleur door de schroefcirkel te kunnen schieten, veroorzaakte grote schrik onder de geallieerde bemanningen.
Na een kortstondig Duits luchtoverwicht kregen de geallieerde jagers in 1916 weer de overhand, totdat de massale inzet van superieure jachtvliegtuigen in Jagdstaffeln het luchtoverwicht terug in Duitse handen bracht. Daarna wisselde de heerschappij in de lucht nog meerdere keren tussen de partijen, voornamelijk als gevolg van de introductie van nieuwe types
jachtvliegtuigen.22
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Vanaf het begin van de oorlog was de Duitse marine enthousiast over bombardementen op
Groot-Brittannië met Zeppelins, in de hoop de Britten onder druk te zetten de deelname aan de
oorlog te beëindigen. Nadat vanaf 1916 de verliezen onder de Zeppelins toenamen, zette het leger
de bombardementen voort met grote, speciaal hiervoor ontworpen bombardementsvliegtuigen. Het voortduren van de loopgravenoorlog en de frustratie daarover maakten het ook voor de
andere oorlogvoerende landen, met Groot-Brittannië voorop, aantrekkelijk om met strategische
luchtoperaties hun aandacht te richten op de ondermijning van het moreel van de werkende
bevolking in de industriële centra en op het toebrengen van schade aan de oorlogsproductie. De
Duitsers hadden daarbij het voordeel dat de vijandelijke hoofdsteden Londen en Parijs gemakkelijk bereikbaar waren; omgekeerd lag Berlijn en zelfs het Roergebied op grotere afstand van
de geallieerde vliegbases. Toch hadden de Britten aan het einde van de oorlog de omvangrijkste
vloot van zware bommenwerpers verzameld, maar de resultaten waren in de korte periode dat de
oorlog nog duurde uiterst mager en de inzet ging gepaard met zware verliezen.23
De laatste en ook meest risicovolle taak voor het luchtwapen die tijdens de Eerste Wereldoorlog tot ontwikkeling kwam, was het verlenen van nabijsteun aan de gevechten op de grond aan
het front met laagvliegende verkennings- en jachtvliegtuigen. Deze konden niet alleen nauwkeurig informatie verzamelen over het verloop van de gevechten aan het front – vooral toen
dit in de zomer van 1918 in beweging kwam – maar ook met hun bewapening ingrijpen in het
gevecht.24 Deze taak, tegenwoordig close air support genoemd, heette in Nederland ‘infanterie
vliegen’ en werd na de oorlog als volgt in de leerstof op de kma omschreven:
‘‘De eigenlijke samenwerking van vliegtuigen met de infanterie dateert van het einde van
1916. Door een juist en regelmatig gebruik van infanterievliegers, kan een commandant
voortdurend op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het gevecht in de voorste linies
(dus zoowel in den bewegings- als in den loopgraafoorlog). Daar de infanterie-vlieger ’s
vijands handelingen voortdurend gadeslaat, kan hij ook tijdig aan de artillerie belangrijke
doelen melden, welke dan direct hevig onder vuur genomen kunnen worden. Door de pantsering daartoe in staat, kan het vliegtuig, laag vliegende, vuur afgeven op de vijandelijke
troepen en daardoor in het gevecht ingrijpen, hetgeen, wanneer ’s vijands moreel sterk is
gedaald, b.v. bij eene vervolging, van zeer grooten invloed kan zijn.’’25
In zijn gezaghebbende analyse van de rol van het luchtwapen tijdens de Eerste Wereldoorlog
komt professor Lee B. Kennett tot de conclusie dat het luchtwapen sterk heeft bijgedragen aan
het defensieve karakter van de oorlogvoering. De voortdurende aanwezigheid van artillerie- en
andere verkenningsvliegtuigen boven het front, al dan niet beschermd door jachtvliegtuigen,
hield de troepen in hun loopgraven en bemoeilijkte de overgang naar een bewegingsoorlog, die
uiteindelijk pas in 1918 plaatsvond. Slechts het strategisch luchtoffensief tegen de oorsprong
van het vijandelijk potentieel bood – ondanks de geringe en teleurstellende resultaten tijdens
de oorlog – uitzicht op een alternatief voor de bloedige, statische loopgravenoorlog. Een snelle,
geconcentreerde precisieaanval met zware bommenwerpers op het juiste doel in het achterland
kon een vijand snel aan het wankelen brengen, was het denkbeeld bij sommigen aan het eind van
de oorlog.26 Dit denkbeeld zou in het Interbellum een belangrijke rol gaan spelen bij theoretici
en politici die de verdere ontwikkeling van het luchtwapen vorm moesten geven.
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De organisatie van de luchtstrijdkrachten in de Eerste Wereldoorlog
De eerste luchtverkenningseenheden maakten organisatorisch deel uit van de bestaande legerstructuur en opereerden onder bevel van de commandanten van de grotere legerformaties. In
verband met het nieuwe en technische karakter van het luchtwapen hadden de oorlogvoerende
landen wel spoedig een centrale instantie voor het beheer, de ontwikkeling en de productie
van vliegtuigen, alsmede de opleiding van het personeel. Naarmate het luchtwapen in de oorlog belangrijker werd, volgden er organisatorische maatregelen om de luchtstrijdkrachten ook
operationeel te versterken en te verzelfstandigen. Tot het najaar van 1916 ontbrak er aan Duitse
zijde veel aan de organisatie, leiding, tactisch gebruik en technische uitrusting van versnipperde eenheden van de Fliegertruppe. Spoedig nadat Paul von Hindenburg en Erich Ludendorff
het opperbevel hadden aanvaard, bewerkstelligden zij een centralisatie van de bevelvoering over
alle luchtstrijdkrachten en luchtafweer, wat resulteerde in een kabinetsorder van 8 oktober 1916:
‘‘Die wachsende Bedeutung des Luftkrieges erfordert es, die gesamten Luftkampf- und Luft
abwehrmittel der Heeres, im Felde und in der Heimat, in einer Dienststelle zu vereinigen.
Hierzu wird bestimmt: der einheitliche Aufbau, die Bereitstellung, und der Einsatz dieser
Kriegsmittel werden einem Kommandierenden General der Luftstreitkräfte übertragen, der
dem Chef des Generalstabes unmittelbar unterstellt wird.’’27
De tot commanderende generaal (KoGenLuft) benoemde generaal Ernst von Hoeppner zou tot
aan het einde van de oorlog rechtstreeks onder bevel van Hindenburg leiding geven aan het
Duitse luchtwapen.28 Een maand na de instelling van KoGenLuft kregen de aan de legercommandanten toegevoegde luchtvaartstafofficieren ook het bevel over en de verantwoordelijkheid voor
de tactische inzet van hun vliegende eenheden.29
Aan Britse zijde was het rfc als onderdeel van het expeditieleger in Noord-Frankrijk gestationeerd, terwijl de rnas de Britse eilanden moest beveiligen. Al spoedig nadat hij in 1915 als minister
van Marine was afgetreden, begon Winston Churchill als minister zonder portefeuille aan te dringen op de vorming van een Air Department in verband met de toenemende kritiek op de overlap
en ondoelmatigheid van de beide vliegdiensten. Na de nodige discussie in het Lagerhuis zette het
kabinet op 16 februari 1916 een commissie aan het werk om het ontwerpen van nieuwe vliegtuigen
en de bevoorrading van beide diensten te stroomlijnen. Hierin kwam echter pas schot toen Lord
Curzon op 11 mei van dat jaar tot voorzitter van de Air Board werd benoemd.30 Hoewel de vliegtuigproductie spoedig zou vertienvoudigen, bleef er ongerustheid in het parlement over het onvermogen van de luchtstrijdkrachten om de aanhoudende Duitse luchtaanvallen op Britse steden tegen
te houden. Terwijl de dreiging van de Duitse Zeppelins eind 1916 juist was bedwongen, begonnen
de Duitse luchtstrijdkrachten in juni en juli 1917 op grote schaal overdag met voor die tijd reus
achtige tweemotorige Gotha-bommenwerpers luchtaanvallen op Londen uit te voeren.
Het Britse kabinet gaf opdracht terstond enkele jagersquadrons uit Frankrijk terug te trekken en benoemde een commissie onder leiding van de gezaghebbende Zuid-Afrikaanse generaal Jan Smuts om de organisatie van het optreden van rnas en rfc effectiever te maken bij
de luchtverdediging van de Britse eilanden. Smuts bracht al na acht dagen een eerste rapport
uit met de aanbeveling een gezamenlijk commando voor de luchtverdediging in te stellen en de
nodige squadrons al op geruime afstand van Londen te laten optreden.
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In zijn tweede rapport van 17 augustus 1917 voorspelde Smuts dat
‘‘the day may not be far off when aerial operations with their devastation of enemy lands and
destruction of industrial and population centres on a vast scale may become the principal
operations of war, to which the older forms of military and naval operations may become
secondary and subordinate.’’31
Hij stelde daarom voor de Air Board te reorganiseren tot een luchtvaartministerie en het rfc en
de rnas samen te voegen tot één zelfstandig krijgsmachtdeel. Dit rapport werd op 8 november
1917 als Air Force Bill aan het Lagerhuis voorgelegd, met als resultaat dat de Royal Air Force (raf)
als eerste zelfstandige luchtmacht ter wereld op 1 april 1918 ontstond uit het rfc en de rnas.32
De Britse strategische bommenwerpers werden een maand later als een Independent Force onder
raf-commando geplaatst.

Denkbeelden over het luchtwapen in het Interbellum
Na de wapenstilstand van november 1918 moest Duitsland ontwapenen en gingen de geallieerden eveneens over tot een snelle en vrijwel volledige demobilisatie, met een grote inkrimping
van de militaire luchtvaart als gevolg. Grote aantallen werkloze vliegers stortten zich met surplusvliegtuigen op de civiele markt in een poging met vliegdemonstraties en het vervoeren van
passagiers en post wat geld te verdienen. Het overgrote deel kon zich echter niet in deze sector handhaven en het luchtvervoer kwam maar heel mondjesmaat tot wasdom. Het luchtvervoer bleef in handen van enkele door de staten gesubsidieerde ondernemingen, zoals de klm
in Nederland. Duitsland was het bij de vredesbepalingen van Versailles volledig verboden nog
luchtvaart te bezitten of op te bouwen. Burgerluchtvaart was pas na de totstandkoming van het
Parijse luchtvaartakkoord van 1926 weer toegestaan. Dit was het signaal voor de Duitse autoriteiten alle energie te gaan richten op de uitbouw van de nationale luchtvervoersmaatschappij
Lufthansa en het op grote schaal bevorderen van de sport- en zweefvliegerij onder de bevolking.33
Terwijl de bevolking overal oorlogsmoe was en de regeringen zich toelegden op het herstel
van de economie en de wederopbouw na de verwoestingen, traden al snel enkele theoretici naar
voren die uit de lessen van de luchtoorlog consequenties voor de toekomstige ontwikkeling van
het luchtwapen trachtten te formuleren en daarmee het voortbestaan van de luchtmachten wilden zekerstellen. Omdat het luchtwapen pas in de praktijk van de oorlog op grote schaal was
toegepast, waren er nauwelijks ervaringen opgeschreven. Bij het weinige beschikbare materiaal is onderscheid te maken tussen de ontwikkeling van het denken over het gebruik van het
luchtwapen in landen met een overwegend maritieme traditie, zoals Italië, Groot-Brittannië
en Amerika, en het denken in de Europese landen met een meer continentale militaire traditie met dominante landstrijdkrachten. Daarbij ging het vooral om de vraag of moest worden
gestreefd naar een zelfstandig luchtwapen, bedoeld voor strategische luchtaanvallen tegen het
vijandelijke moederland, of dat het luchtwapen een extra nieuwe ondersteunende rol had bij
het gevecht op land of op zee. Met de wetenschap in het achterhoofd dat Duitsland niet via de
capitulatie van het leger, maar door ontwrichting van het thuisfront op de knieën was gebracht,
benadrukten de theoretici in landen met een maritieme traditie dat het in een toekomstige oor24
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log met veel modern materieel vooral om vernietiging van de vijandelijke economie en militaire
industrie moest gaan en niet zozeer om het verslaan van de vijandelijke krijgsmacht te velde. De
sleutel hiertoe zagen Douhet, Trenchard en Mitchell, de airpower-theoretici uit deze landen, in
het strategisch luchtoffensief.34 Zij komen hier als eerste aan de orde, waarna ook de ontwikkelingen in Frankrijk, Duitsland en België worden geschetst.
Wat deze theoretici met elkaar gemeen hadden, was dat zij allen zochten naar toepassing
van het luchtwapen om aan de verschrikkingen van de loopgravenoorlog te ontkomen. Daarbij moet worden bedacht dat het luchtwapen behoorde tot de belangrijkste militaire technologische innovaties van het Interbellum en een grote aantrekkingskracht uitoefende op politiek
en publiek. Het vermogen om grootscheepse vernietiging te combineren met de snelheid, het
bereik en het vermogen om over zeeën, bergen, rivieren en vlaktes heen te vliegen en zo in enkele
uren tijd de machtscentra van een tegenstander te belagen, maakte algemeen grote indruk en
voedde de wildste fantasieën. De verrichtingen van de ‘koene vliegers’ en hun steeds geavanceerdere vliegmachines zorgden bij het publiek en zelfs bij militaire deskundigen voor romantische
opvattingen over de oorlogvoering, die in schril contrast stonden met de verschrikkingen van de
oorlogvoering in de loopgraven.35

De internationale airpower-theoretici
De eer als eerste het zelfstandig strategisch luchtoffensief op expliciete wijze te hebben geformuleerd komt toe aan de Italiaanse artillerieofficier Giulio Douhet, die al rond de eeuwwisseling door de luchtvaart werd gefascineerd. Het Italië van die tijd kende een avant-gardecultuur,
waarin schrijvers als D’Annunzio en Marinetti het futurisme lanceerden. De snelle auto en het
vliegtuig speelden volgens de futuristen een belangrijke rol in de transformatie naar een door
technocraten beheerste modernisering van de maatschappij. Ook verheerlijkten zij de machine-oorlogvoering.36
Al na de vlucht van het eerste Italiaanse vliegtuig voorspelde Douhet dat de overheersing in
de lucht een voordeel kon opleveren ten opzichte van een grondgebonden vijand. Na bestudering van het optreden van Italiaanse vliegtuigen in Libië in 1912 bepleitte hij het bombarderen
vanaf grote hoogte. Als commandant van het luchtvaartbataljon in Turijn liet hij zonder goedkeuring van het opperbevel bommenwerpers bouwen door zijn grote vriend G.B. Caproni. Na
het uitbreken van de oorlog bestookte hij de legerleiding onophoudelijk met extreme ideeën
over de inzet van grote aantallen bommenwerpers, waarbij hij niet naliet andersdenkenden van
incompetentie te beschuldigen. Hij bleef daardoor een roepende in de woestijn en toen hij zich
in 1916, buiten stafchef generaal L. Cadorna om, over zijn miskenning beklaagde bij een minister
die het luchtwapen goed gezind was, werd hij door een krijgsraad veroordeeld om zijn denkbeelden. Na de oorlog leidde een diepgaand onderzoek naar de Italiaanse nederlaag bij Caporetto
onder meer ook tot eerherstel voor Douhet en werd hij tot generaal bevorderd. In 1921 schreef
hij met medewerking van het ministerie zijn beroemde boek Il Dominio dell’Aria, dat nog steeds
geldt als de ‘bijbel’ van het strategisch luchtmachtoptreden.37
Kernpunt van Douhets theorie was dat het luchtwapen revolutionair was, omdat het gebruik
maakte van de derde dimensie en geen rekening hoefde te houden met grenzen of fronten. Door
de uitgestrektheid van het luchtruim konden offensieve vliegtuigen bij verrassing en met grote
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snelheid vrijwel ongestoord het bestuurlijke en industriële centrum van een vijandelijk land
aanvallen. Hiertegen verdedigend optreden was volgens Douhet onbegonnen werk en hij wees
luchtverdediging – zowel door vliegtuigen als door luchtafweer – dan ook als onbruikbaar van
de hand. Slechts de tijdige uitschakeling van het vijandelijke luchtwapen, voordat het kon worden ingezet, bracht de gewenste verdediging. Ook het vanuit de lucht tactisch ondersteunen van
de zee- en landstrijdkrachten leidde volgens Douhet af van het hoofddoel: de vernietiging van
de wil tot vechten van de tegenstander door een massaal strategisch offensief tegen zijn bevolking.38 Daarom moest het luchtwapen volgens hem in een volgende oorlog een dominante rol
spelen ten opzichte van de zee- en landstrijdkrachten. Dat kon alleen worden bereikt door verzelfstandiging van het luchtwapen, dat moest worden geleid door ervaren luchtvaartofficieren,
zodat het niet langer kon worden beïnvloed door conservatieve krachten op de grond.39
Douhets boek kreeg in eerste instantie nauwelijks aandacht, ook niet in eigen land. Zijn
beweringen waren slechts op incidenteel optreden en nauwelijks op grootschalige oorlogsresultaten gebaseerd. Bovendien schrikten zijn nogal extreme standpunten velen af. Zodra hij in 1922
in Italië aan de macht was gekomen, toonde Benito Mussolini zich echter een warm voorstander
van het modern ogende offensieve luchtwapen, dat hij in 1923 verzelfstandigde tot Regia Aeronautica (Koninklijke Luchtmacht). Maar voor de inrichting van die luchtmacht liet hij zich toch
vooral leiden door pragmatici als kolonel Amadeo Mecozzi en luchtmaarschalk Italo Balbo, die
het concept van het strategisch bombardement à la Douhet combineerden met het verlenen van
tactische luchtsteun aan de strijd op de grond.40 De hoogtijdagen van de luchtmacht van het fascistische Italië lagen in het begin van de jaren dertig toen Balbo indrukwekkende showvluchten
met grote formaties vliegtuigen over de hele wereld maakte om propaganda voor het regime te
voeren. De luchtoorlog die Italië in 1936 in Abessinië voerde was desondanks vooral gericht op
het leveren van steun aan de grondtroepen en tegen 1940 was een groot deel van de Italiaanse
bommenwerpervloot verouderd.
Douhets invloed op het denken over het luchtwapen in het Interbellum bleef daarmee –
ook in Italië – beperkt. Artikelen over zijn doctrine verschenen pas rond 1930 in Frankrijk en
Groot-Brittannië, terwijl zijn boek in 1935 in Duitsland verscheen. Douhets invloed was nog het
grootst in de Verenigde Staten, waar generaal William ‘Billy’ Mitchell al in het begin van de jaren
twintig met zijn ideeën kennismaakte. Maar pas bij de Amerikaanse deelname aan de Tweede
Wereldoorlog verscheen er een complete vertaling van Il Dominio dell’Aria.41 De resultaten van het
strategisch luchtoffensief in de Tweede Wereldoorlog zouden aantonen hoe Douhet zich op veel
punten had misrekend en dat zijn voorspellingen er behoorlijk naast zaten. Uiteindelijk zijn het
verwerven van het luchtoverwicht en het strategisch offensief optreden met het luchtwapen de
basisbeginselen geworden van de hedendaagse airpower-doctrine.42
Met soortgelijke opvattingen zou de Britse luchtmaarschalk Hugh M. Trenchard meer
invloed krijgen dan Douhet, want hij was tussen 1919 en 1929 als Chief of the Air Staff en bevelhebber van de in 1918 verzelfstandigde raf in een positie zijn stempel op het Britse denken over
de inzet van het luchtwapen te drukken. Als commandant van het rfc in Frankrijk tijdens de
oorlogsjaren had hij sterk de nadruk gelegd op het offensief optreden van zijn luchtstrijdkrachten.43 Na de stichting van de raf in april 1918 werd hij commandant van de Independent Force,
bedoeld om het strategisch luchtoffensief tegen Duitsland te openen. In zijn officiële rapport na
de oorlog stelde hij dat de ondersteuning van het Britse leger in Frankrijk weliswaar zijn eerste
prioriteit had, maar dat het bombardement van Duitsland bovendien nodig was met als doel
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‘‘the breakdown of the German army in Germany, its government, and the crippling of its sources of supply.’’ Daarbij stelde hij dat het psychologische effect van de bombardementen opwoog
tegen het materiële effect in een verhouding van twintig tot één.44
In de jaren twintig probeerden de marine en het leger met alle kracht, maar tevergeefs, de
autonomie van de raf terug te draaien. Het Britse volk was teleurgesteld dat het in de oorlog tot
enorme proporties uitgegroeide leger lange tijd geen doorbraak had kunnen forceren en enorme
verliezen had geleden in de loopgraven van Noord-Frankrijk. Ook de trotse Britse marine had
– in tegenstelling tot haar roemruchte verleden – op de slag bij Jutland na de hele oorlog in
een defensieve houding berust en het succesvol optreden van de Duitse duikboten niet kunnen
voorkomen. In dit klimaat kon Trenchard met succes het alternatief van een offensief optredend strategisch luchtwapen ontwikkelen.45 Van Trenchard zijn verder nauwelijks omvangrijke schriftelijke gedachten bewaard gebleven, maar nadat minister van Oorlog en Luchtvaart
Winston Churchill hem in 1919 had aangesteld als hoogste baas van de sterk ingekrompen raf,
zag Trenchard erop toe dat zijn gedachtegoed vast in de organisatie verankerd werd. Dat was
extra lastig omdat de Britse regering had bepaald dat de militaire planning ervan uit moest gaan
dat er binnen tien jaar geen grote Europese oorlog werd verwacht.46 Hoewel het niet veel met
strategische luchtoperaties te maken had, kwam hij met Churchill overeen vliegtuigen in te zetten voor het bewaren van orde en rust in het grote Britse koloniale rijk. Inzet van de raf onder
de titel air control bleek slechts in een enkel geval effectiever en voordeliger in geld en eigen
slachtoffers, dan de grootschalige inzet van het Britse leger zou zijn geweest. Belangrijker was
air control in Trenchards streven de raf te beschermen tegen de pogingen van de marine en de
landmacht de zelfstandige luchtmacht te liquideren. Bovendien verschafte het de raf ook in
vredestijd een zinvolle operationele taak.47
Op het Europese continent was Frankrijk begin jaren twintig een potentiële tegenstander
waarmee Groot-Brittannië pariteit in de lucht moest nastreven. In juni 1923 besloot het Britse
kabinet dat de sterkte van de raf binnen vijf jaar even groot moest zijn als die van het grootste
buurland, namelijk 52 squadrons, waarvan tweederde uitgerust met bommenwerpers.48 Politieke toenadering en toenemende bezuinigingen zorgden er echter voor dat deze sterkte nooit
werd bereikt, totdat de Duitse dreiging in 1933 manifest werd. Desalniettemin baarde de kwetsbare ligging van Londen, zo dicht bij de kust van het Europese vasteland, de Britse regeringen
gedurende de jaren twintig en dertig constant grote zorgen. De angst voor een bolt from the blue
leidde ertoe dat de noodzaak van een tegenaanval werd onderkend en juist dat dilemma bracht
een sterk streven naar wederzijdse ontwapening in de lucht voort.49
Anders dan Douhet was Trenchard geen voorstander van het bombarderen van vijandelijke
bevolkingscentra, maar hij verwachtte van aanvallen op militaire en industriële doelen in het
vijandelijke hartland soortgelijke morele effecten. Tijdens een toespraak op 13 april 1923 zei hij:
‘‘In the next great war with a European nation the forces engaged must first fight for aerial
superiority and when that has been gained they will use their power to destroy the morale
of the Nation and vitally damage the organized armaments for supplies for the Armies and
Navies.’’50
Trenchards gedachtegoed werd in 1922 vastgelegd in de eerste doctrinaire publicatie van de
raf en in 1928 verder uitgewerkt in het Royal Air Force War Manual (ap 1300). Daarin kreeg de
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strategische bombardementscampagne prioriteit boven het gevecht om het luchtoverwicht.51
Ook op andere manieren werd zijn visie uitgedragen, in het bijzonder op het raf Staff College
in Andover, waar de toekomstige leiders van de raf door de commandant zelf in de strategie
van de luchtoorlog werden onderricht. Eén van de discipelen van Trenchard was Jack Slessor,
die later in zijn memoires toegaf dat het rotsvaste geloof in de bommenwerper vooral intuïtief
was geweest.52 Tussen 1931 en 1934 doceerde Slessor luchtmachtstrategie op het Army Staff College in Camberley en maakte daar ook kennis met de door J.F.C. Fuller gepropageerde gemechaniseerde oorlogvoering te land. Hij vulde de beginselen van het strategisch luchtoffensief aan
met die van het offensief optreden ter ondersteuning van en in nauwe samenwerking met de
grondstrijdkrachten, in het bijzonder met interdictie (aanvallen van de verbindingslijnen). De
rol van de luchtmacht, en vooral het verwerven van het luchtoverwicht, was in zijn ogen van cruciaal belang. Zijn lezingen in Camberley werden later verwerkt in een boek,53 waarin niet alleen
de opvattingen van Trenchard doorklinken, maar ook een visie over de samenwerking met de
andere krijgsmachtdelen die realistischer was dan die van Douhet.54
Een andere vroege leerling van Trenchard was de temperamentvolle Amerikaanse brigadegeneraal ‘Billy’ Mitchell. Vier dagen nadat de Amerikanen betrokken waren geraakt bij de Eerste
Wereldoorlog arriveerde hij in Frankrijk, waar hij tijdens het mislukte offensief van de Franse
generaal Nivelle kennismaakte met de verschrikkingen van de loopgravenoorlog. Vervolgens
bezocht hij het hoofdkwartier van het rfc, waar hij door Trenchard grondig werd onderricht over
de luchtoorlog en principes als concentratie, eenheid van bevelvoering en het offensief optreden
achter de linies. Belast met de opbouw van de luchtcomponent van de American Expeditionary
Force (aef) onder generaal John Pershing, pleitte hij zowel voor een tactische als een strategische
component. De wapenstilstand en het ontoereikend productievermogen van de Amerikaanse
vliegtuigindustrie voorkwamen dat het strategisch luchtoffensief resultaten kon boeken.
Op weg terug naar Amerika bezocht Mitchell Trenchard opnieuw. Trenchard vervulde nu een
centrale functie in de zelfstandige raf, waarin ook de marineluchtvaart was opgenomen. Toen
Mitchell als tweede man van de US Army Air Service een kruistocht begon voor een zelfstandige
luchtmacht naar Brits model, joeg hij niet alleen zijn baas en verschillende collega’s, maar vooral
de marine tegen zich in het harnas. Daarbij bediende hij zich van de ideeën van Douhet en claimde
hij de superioriteit van het luchtwapen ten opzichte van grote oppervlakteschepen. Dat laatste
demonstreerde hij in 1921 door met luchtaanvallen het buitgemaakte Duitse slagschip Ostfriesland tot zinken te brengen. Mitchells ongenuanceerde publicitaire pleidooi voor een zelfstandige
luchtmacht als Amerika’s belangrijkste verdediging55 deed Trenchard verzuchten: ‘‘Mitchell tried
to convert his opponents by killing them first.’’ Na het verongelukken van het marineluchtschip
Shenandoah in september 1925 beschuldigde Mitchell de marineleiding van grove nalatigheid bij
het beheer van luchtvaartmaterieel, waarop president Calvin Coolidge hem wegens insubordinatie voor de krijgsraad bracht. Na zijn veroordeling moest hij als kolonel de dienst verlaten en zette
hij als burger zijn kruistocht voor het strategisch luchtwapen voort tot aan zijn dood in 1936.56
Hoewel Mitchells optreden niet altijd bijdroeg aan de zaak waarvoor hij streed, bleef zijn
kruistocht niet zonder resultaat. De rol van het strategische luchtwapen had veel publiciteit
gekregen en binnen de marine werd de ontwikkeling van vliegkampschepen erdoor gestimuleerd. Door toedoen van verschillende parlementaire onderzoekscommissies werden voorzich
tige stappen gezet op de weg naar een grotere zelfstandigheid van het luchtwapen binnen het
leger,57 onder meer door de vorming van de General Headquarters Air Force in 1933, een gecentra28
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liseerde bommenwerpervloot rechtstreeks onder het opperbevel van het leger. Ook vonden Mitchells gedachten ingang in het curriculum van de befaamde Air Corps Tactical School, die na de
overplaatsing naar Maxwell (Alabama) in 1931 de kraamkamer werd van de reusachtige strategische luchtmacht die Amerika tijdens en na de Tweede Wereldoorlog opbouwde.58
Met de ervaringen van strategische luchtoperaties in de Tweede Wereldoorlog als wijsheid
achteraf luidt de conclusie dat Douhet, Trenchard en Mitchell meer mogelijkheden voor het
luchtwapen zagen dan kon worden waargemaakt. Wel hebben zij aangetoond dat een geconcentreerde strijd om het luchtoverwicht onder centraal bevel een absolute voorwaarde is voor al het
overige luchtmachtoptreden.59

Luchtmachtontwikkelingen op het Europese vasteland
Frankrijk had aan het einde van de Eerste Wereldoorlog na de raf de grootste luchtmacht, maar
het land had nauwelijks ervaring opgedaan met strategische luchtaanvallen. Wel beschikte het
in het begin van de jaren twintig over de modernste vliegtuigen en een uitgebreide vliegtuigen motorenindustrie.60 Overeenkomstig de Franse strategische opvattingen, waarin een sterk
leger een dominante rol speelde, bleef de militaire luchtvaart dan ook ondergeschikt aan de
landmachthiërarchie. Toen in 1921 een commissie van zestien officieren een nieuwe – defensieve – doctrine voor de Franse strijdkrachten formuleerde, nam daar slechts één luchtvaartdes
kundige aan deel. In het kader van de defensieve strategie van de landmacht kreeg het luchtwapen de taak de grondtroepen rechtstreeks te ondersteunen en een luchtverdedigingsparaplu
boven het front te vormen.61 De aanleg van de Maginotlinie slokte in de jaren dertig het meeste
geld op en stond de instandhouding van een grote, moderne luchtmacht in de weg. Wel werd in
1928 een luchtvaartministerie opgericht en raakten rond 1930 de theorieën van Douhet ook in
Frankrijk bekend. Het luchtvaartministerie greep dat aan om een strategische component van
het luchtwapen in het leven te roepen.62 Om de legerleiding niet te zeer tegen de haren in te strijken, werd hiervoor een vliegtuig gedefinieerd dat geschikt was voor de verschillende taken bombardement/combat/reconnaissance (bcr). Omdat deze tweemotorige multiplace de combat geheel in
lijn met de opvattingen van Douhet vooral zwaar bewapend moest zijn en slechts passief tegen
vijandelijke jagers moest optreden, was de snelheid van dit toestel in de ogen van zijn geestelijke vader, kolonel P. Vauthier, niet zo belangrijk. De luchtvaartdeskundige marine-ingenieur
C. Rougeron, die eveneens voorstander was van strategisch optreden, was echter van mening
dat snelheid de allerbelangrijkste eigenschap van militaire vliegtuigen moest zijn: ‘‘La vitesse
est une protection. Pour l’avion, c’est même, jusqu’a présent du moins, la seule protection.’’63
De luchtvaartgezinde socialistische minister Pierre Cot verzelfstandigde bij zijn aantreden
in 1933 de Franse luchtstrijdkrachten tot l’Armée de l’Air en ontwierp plannen voor een strate
gische luchtvloot met bcr-vliegtuigen om een tegenwicht te bieden aan de Duitse herbe
wapeningsplannen. Toen hij na een korte onderbreking in 1936 opnieuw luchtvaartminister
werd, was duidelijk dat de Franse luchtmacht door gebrek aan langetermijnplannen technologisch inferieur aan de snel groeiende Luftwaffe was geworden. Hij besloot de versnipperde
Franse luchtvaartindustrie te nationaliseren en te consolideren.64 Dit leverde aanvankelijk nog
meer achterstand op. Toen Cot in 1938 van het toneel verdween, werden de strategische plannen
teruggedraaid en kreeg de productie van jagers alle prioriteit.
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In naam zelfstandig, bleef de Franse luchtmacht in de jaren dertig stevig aan de leiband van het
opperbevel van de landmacht lopen en ontving ze maar twaalf procent van de totale defensieuitgaven. Met name generaal Maurice Gamelin, de Franse opperbevelhebber aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog, had niet veel op met het luchtwapen. De hoofdtaak van de luchtmacht was volgens hem nog steeds het beschermen van de grondtroepen tegen luchtaanvallen,
in weerwil van de voorstanders van een offensief optreden van het luchtwapen.65
Hoewel de militaire luchtvaart in Duitsland door het Verdrag van Versailles volledig verboden was en de Duitse luchtmacht op 6 mei 1920 werd opgeheven, maakte een verborgen luchtvaartstaf binnen het Truppenamt onder leiding van Helmut Wilberg nauwgezet studie van de
lessen uit de voorbije oorlog en de in andere landen ontwikkelde theorieën. Het overwegend
defensieve optreden van de Duitse luchtstrijdkrachten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog werd daarbij veroordeeld; een toekomstige Duitse luchtmacht zou vooral een tactisch
offensief luchtwapen moeten zijn.66 De ideeën van Douhet en Trenchard vonden spoedig echter
ook ingang. De verkeersvliegtuigen voor de Lufthansa werden met het oog op hun mogelijke
oorlogsrol als snelle bommenwerper ontworpen en in de jaren twintig kregen Duitse militaire
vliegers in het geheim een opleiding in Rusland, waarvoor Fokker de nodige jachtvliegtuigen
leverde.67 Met name legerchef generaal H. von Seeckt gold als architect van de toekomstige
Duitse strijdkrachten, waarin het vliegtuig en de tank moesten zorgen voor zeer professionele
en uiterst mobiele gevechtseenheden. In 1929 noemde hij het luchtwapen al de modernste vorm
van oorlogvoeren en kende hij er een gelijkwaardige rol aan toe naast leger en vloot.68 Zo schetste
hij de vermoedelijke opening van een toekomstige oorlog als een strijd om de superioriteit in de
lucht, alvorens te kunnen optreden tegen de grondtroepen:
‘‘Der Krieg wird mit dem gegenseitigen Angriff der Luftflotten beginnen, weil sie die am
schnellsten verwendungsbereiten und an den Feind zu bringenden Kräfte sind. Dieser Feind
sind zunächst nicht die Hauptstädte und Kraftquellen, sondern die gegnerischen Luftkräfte, und erst nach deren Überwindung richtet sich der Angriff gegen die anderen Ziele.
Bei annähernd gleichen Kräfteverhältnissen wird es nicht schnell zu einer endgültigen Entscheidung kommen, wenn auch die eine Seite in die Verteidigung zurückgedrückt werden
kann, die sie auf eigenen Angriff zu verzichten zwingt. Wie weit die materiellen und moralischen Erfolge des überlegenen Angreifers gegen die feindlichen Kraftquellen reichen, hängt
von der passiven, also auch moralischen Widerstandskraft des Angegriffenen ab. Hierbei
sei hervorgehoben, daß auch alle großen Truppenansammlungen wertvolle und leichte
Angriffsziele sind. Die Störung der personellen und materiellen Mobilmachung ist eine der
Hauptaufgaben des Fliegerangriffs.’’69
Net als in het Italië van Mussolini omarmde het in 1933 aan de macht gekomen nazibewind van
Adolf Hitler en Hermann Göring het offensieve luchtwapen. Zij zagen in de heimelijk opgebouwde luchtmacht een uitstekend middel om de omringende landen te imponeren en toen
luchtmachtchef Göring in maart 1935 het bestaan van de zelfstandige Luftwaffe bekendmaakte,
was dat meteen één van de sterkste luchtmachten in Europa. De eerste stafchef van de Luftwaffe,
generaal Walther Wever, was een uitgesproken voorstander van de strategische luchtoorlog en
stimuleerde de ontwikkeling van een viermotorige bommenwerper voor de lange afstand (de
zogenoemde Ural-Bomber), wat wegens gebrek aan goede motoren en adequate productieca30
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paciteit op niets uitliep.70 Tegelijkertijd kreeg ook het gezamenlijk optreden met land- en zeemacht veel aandacht, met de eenmotorige duikbommenwerper (Sturzkampfflugzeug of Stuka) als
belangrijkste resultaat.
Het in 1935 verschenen voorschrift Luftkriegsführung benadrukte offensief luchtmachtoptreden, zowel tegen de vijandelijke strijdkrachten als tegen het weerstandsvermogen van de vijandelijke bevolking.71 Na de dood van Wever bij een vliegongeval in 1936 raakte men bij de uitrus
ting van de Luftwaffe onder invloed van Görings oorlogsgezel Ernst Udet meer in de ban van
tweemotorige bommenwerpers voor de middellange afstand (die tevens als duikbommenwer
per moesten kunnen optreden) en van snelle jagers voor het behalen van het luchtoverwicht.
Hoewel Duitsland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een numeriek zeer sterke
en moderne offensieve luchtmacht had, was het geen uitgesproken strategisch, maar veeleer
een tactisch offensief luchtwapen. Niet alleen was de slagkracht voor strategische inzet onvoldoende, de Duitse doctrine ging er primair van uit dat het luchtwapen een bijdrage moest leveren aan de strijd op de grond. Bovendien kende de Luftwaffe als gevolg van de stormachtige groei
talloze problemen op organisatorisch en logistiek gebied.72

Pogingen ter beteugeling van het luchtwapen
De Volkenbond was na de wapenstilstand van 1918 tot stand gekomen op initiatief van de Amerikaanse president Woodrow Wilson met als doel om via een supranationale organisatie een “einde
aan alle oorlogen” te maken. Eén van de activiteiten van de Volkenbond was het ontplooien van
ontwapeningsinitiatieven. Alom heerste het besef dat de enorme wapenwedloop van 1914 één
van de aanleidingen tot het uitbreken van de oorlog was geweest.73 Nu Duitsland door het Verdrag van Versailles was ontwapend, moesten ook andere mogendheden hun bewapening verminderen. De daarover in het Handvest gemaakte afspraken oogden op papier veelbelovend,
maar de realisatie werd in de praktijk bemoeilijkt door onderlinge tegenstellingen tussen de
deelnemende landen. Een groep landen onder aanvoering van Frankrijk bleef onwrikbaar vasthouden aan de eis van ‘‘gegarandeerde veiligheid boven internationale ontwapening.’’ Andere
landen, onder aanvoering van Groot-Brittannië, bepleitten juist ‘‘ontwapening als grondslag
voor de collectieve veiligheid.’’74 Niettemin kwamen de grote maritieme mogendheden tijdens
de vlootconferentie van Washington in 1921-1922 overeen hun zeestrijdkrachten in een bepaalde
verhouding te limiteren. De derde jaarlijkse Assemblée van de Volkenbond besloot in september
1922 dat de totale uitgaven van de lidstaten voor de defensie moesten worden verlaagd tot het
niveau van 1913.
In december 1922 kwamen als voortvloeisel van de conferentie in Washington in het Vredespaleis in Den Haag juristen en militaire experts uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Frankrijk, Italië, Japan en Nederland bijeen om te proberen de luchtoorlog aan banden te leggen. Drie maanden later werden zij het eens over wat bekend kwam te staan als de Draft Rules,
bestaande uit 62 artikelen, waarvan de belangrijkste bepalingen over het luchtbombardement
gingen. De Draft Rules verboden luchtaanvallen uit te voeren met als doel de bevolking te terroriseren, af te persen of niet-militaire eigendommen te vernielen. Een luchtbombardement was
alleen gewettigd, wanneer het zich richtte tegen militaire doelen (militaire strijdkrachten en
werken, militaire etablissementen of depotfabrieken voor de fabricage van wapens, munitie of
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militaire uitrustingsstukken, alsmede verbindings- en transportlijnen voor militair gebruik).
Het bombardement van steden en dorpen, die niet in de onmiddellijke nabijheid van militaire
operaties lagen, werd verboden.75 De ontwerpregels ter beteugeling van de luchtoorlog werden
in verschillende fora binnen en buiten de Volkenbond besproken en weerspiegelden het denken
aan het begin van de jaren twintig. Maar in 1939 waren het nog steeds Draft Rules en ze ontbeerden daardoor rechtskracht.76
Na jaren van moeizaam onderhandelen in een voorbereidende commissie van de Volkenbond ging op 2 februari 1932 in Genève de Ontwapeningsconferentie van start. Deze poging om
de ontwapening nieuw leven in te blazen vond plaats tegen de achtergrond van de economische
wereldcrisis, de in 1931 uitgebroken Mantsjoerije-crisis en een groeiende angst voor een allesvernietigende rol van het luchtwapen in de moderne oorlog. Het was de Britse conservatieve
vice-premier Stanley Baldwin die het parlement op 10 november 1932 voorhield dat Groot-Brittannië onder deze omstandigheden niet kon doorgaan met het streven naar éénzijdige ontwapening. Daarbij gebruikte hij de vaak geciteerde woorden: ‘‘I think that it is also well for the man in
the street to realize that there is no power on earth which can protect him from being bombed.
Whatever people will tell him, the bomber will always get through.’’ Hij zag – geheel in lijn met
de doctrine van de raf – maar één remedie die hij als een waarschuwing formuleerde: ‘‘The only
defence is in offence, which means that you have to kill more women and children more quickly
than the enemy if you want to save yourselves.’’77 Daarmee introduceerde hij in het vooruitzicht
van een onbeperkte strategische luchtoorlog het begrip deterrence, dat later in het nucleaire tijdperk grotere bekendheid kreeg.78
Het uitgangspunt van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken F. Beelaerts van
Blokland bij de Ontwapeningsconferentie was het bereiken van een expliciet verbod op de onbeperkte strategische luchtoorlog, en liefst op iedere vorm van bombarderen.79 Dat laatste was een
onhaalbaar voorstel, want dat sloot zelfs tactische luchtsteun aan de grondtroepen uit. Nadat
Frankrijk een even onhaalbaar ontwapeningsplan had ingediend, probeerde de Britse premier
Ramsay McDonald het begin 1933 opnieuw, nu met een voorstel waarin Duitsland aanzienlijke
rechtsgelijkheid was toebedacht. Volgens het plan-McDonald zou Nederland een leger van
25.000 man en een luchtvloot van 150 vliegtuigen mogen bezitten, wat de regering onaanvaardbaar vond, omdat België bijvoorbeeld een leger van 60.000 man was toegestaan en er geen rekening was gehouden met de behoeften voor de Indische verdediging.80 Na Franse voorstellen tot
aanpassing van het Britse plan leek er in september 1933 een doorbraak mogelijk, maar nu eiste
de eerder dat jaar aan de macht gekomen Duitse kanselier Adolf Hitler onmiddellijke rechtsgelijkheid in plaats van na de door Frankrijk voorgestelde vier jaar. Op 14 oktober 1933 werd bekend
dat Duitsland de Ontwapeningsconferentie zou verlaten en zijn lidmaatschap van de Volkenbond zou opzeggen.81
Hoewel daarna nog pogingen werden ondernomen om Duitsland een leger van 300.000 man
en een half zo grote luchtmacht als Frankrijk toe te staan, koos de nieuwe Franse regering-Daladier begin 1934 toch opnieuw voor de eigen veiligheid via herbewapening. Ook een Brits aanbod
aan Duitsland om een luchtpact te sluiten liep op niets uit. In mei 1934 moest de Britse regering
concluderen dat het ontwapeningsproces dood was. Gelet op de ontwikkelingen in Duitsland
achtte zij het noodzakelijk de Britse luchtstrijdkrachten te versterken om Hitlers ambities in te
tomen en de raf binnen vijf tot acht jaar ‘‘ready for war’’ te maken. Het op 18 mei 1934 door het
Britse kabinet goedgekeurde Scheme A voorzag in de opbouw van een luchtmacht van 75 squa32
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drons in plaats van de 52 waartoe in de jaren twintig was besloten en waarvan er overigens nog
maar 42 waren gerealiseerd.82 Dat najaar werd in Groot-Brittannië druk gespeculeerd over de
omvang (zo’n 300 vliegtuigen) van de Duitse luchtmacht, die tegen de bepalingen van Versailles
al in de jaren twintig in het geheim in Rusland was opgebouwd. Winston Churchill, die had
gepleit voor verdubbeling van de omvang van de raf, beweerde in het parlement over informatie te beschikken dat Duitsland in 1935 streefde naar pariteit met de Britten en in 1936 naar een
dubbele sterkte van de Luftwaffe ten opzichte van de raf.83
Nadat Göring het bestaan van de Luftwaffe op 9 maart 1935 officieel wereldkundig had
gemaakt, probeerden Frankrijk en Groot-Brittannië opnieuw een luchtpact met Hitler te sluiten. Deze claimde echter pariteit met de Franse luchtmacht, die hij op 2.000 vliegtuigen schatte,
terwijl die in werkelijkheid maar 1.400 toestellen omvatte.84 Door de voortgezette herbewapening in de grote Europese landen bestond er feitelijk pas in het najaar van 1938 pariteit tussen
de Luftwaffe en de raf, met respectievelijk 1.669 en 1.642 vliegtuigen gereed voor inzet.85 Door
de ontwikkeling van het offensieve luchtwapen was ook het strategisch belang van België en
Nederland voor de Britten enorm toegenomen, want Duitsland zou de Lage Landen als basis
voor het luchtoffensief kunnen gebruiken.86

Ervaringen met de luchtoorlog in de jaren dertig
Het was in het Verre Oosten dat de wereld voor het eerst kennismaakte met de verschrikkingen
van de moderne luchtoorlog. De Japanse luchtmacht was met Brits advies opgebouwd tot een
offensief wapen en in de nasleep van de Mantsjoerije-crisis van 1931 traden Japanse bommenwerpers op tegen Chinese vliegvelden en steden. Vooral de Japanse luchtaanvallen tegen de burgerbevolking van Shanghai in januari 1932, waarbij veel vrouwen en kinderen de dood vonden,
hadden in Europa niet alleen een diepe walging veroorzaakt, maar ook de vrees versterkt dat
moderne steden niet tegen luchtbombardementen te verdedigen waren.87
In 1936 trad de Italiaanse luchtmacht met 300 à 400 vliegtuigen vanuit Somalië en Eritrea op
in de veldtocht van Mussolini tegen Abessinië, een oorlog die het failliet van de Volkenbond zo
duidelijk had aangetoond. Dat land beschikte nauwelijks over luchtstrijdkrachten en de asymmetrische strijd in de lucht vond dan ook – geheel anders dan Douhet had aangegeven – plaats
ter ondersteuning van de grondstrijdkrachten. Ook het Nederlandse Wetenschappelijk Jaarbericht
kwam tot deze conclusie en vermeldde dat, na een voorzichtig optreden met enkele psychologisch bedoelde bombardementen kort na het begin van de oorlog, het luchtmachtoptreden uitgroeide tot ‘‘een machtig strijdmiddel dat het leger vergezelde.’’88
Op het Europese continent kwamen luchtstrijdkrachten in de jaren dertig tot grootschalige inzet tijdens de Spaanse Burgeroorlog, die het Iberisch schiereiland tussen 1936 en 1939 in
zijn greep hield. Dit conflict ontaardde in een strijd op leven en dood tussen de republikeinse
regeringstroepen en een fascistisch-nationalistisch leger onder generaal Francisco Franco. Al
spoedig kregen beide partijen internationale steun met het luchtwapen: de republikeinen en
hun gelieerde internationale brigades vanuit Frankrijk en de Sovjet-Unie en Franco’s troepen
vanuit Duitsland en Italië. Op het gebied van de luchtstrijdkrachten was het Duitse Condor
Legion de belangrijkste factor. Begonnen als een door jagers beschermde luchtbrug om Franco’s troepen buiten de zeeblokkade om uit Marokko over te brengen naar Spanje, groeide dit
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Luftwaffe-detachement snel uit tot een complete expeditionaire luchtmacht. Deze diende niet
alleen om Franco’s operaties kracht bij te zetten, maar vooral ook om het nieuwe Duitse luchtwapen in de strijd te beproeven. Dat gebeurde ook bij het bombarderen van het Baskische stadje
Guernica op 26 april 1937, door veel media ten onrechte als het eerste terreurbombardement op
Europees grondgebied afgeschilderd.89 Barcelona werd in maart 1938 door voornamelijk Italiaanse vliegtuigen zwaar gebombardeerd, met 1.300 doden en 2.000 gewonden als gevolg. Britse
waarnemers berekenden dat één ton bommen 72 slachtoffers veroorzaakte.90
Toch lag ook in Spanje het accent van het luchtmachtoptreden op het verlenen van grondsteun met laagvliegende jagers en lichte bommenwerpers. Deze langdurige en meest uitgebreide
luchtoorlog van het Interbellum vormde een belangrijke bron om lering te trekken uit de inzet
van het luchtwapen. Het bezit van het luchtoverwicht bleek van grote invloed op de strijd op de
grond.91 In Duitsland en de Sovjet-Unie leidde dat tot verdere aanpassing van de luchtmachtdoctrine in de richting van grond-luchtsamenwerking. De Franse luchtmacht, die de Spaanse
luchtoorlog uitvoerig analyseerde, kreeg van de legerleiding geen ruimte om de doctrine aan
te passen.92 Britse en Amerikaanse luchtmachttheoretici, die overtuigd aanhanger waren van
het strategische luchtmachtoptreden, vonden in de lessen van de Spaanse Burgeroorlog weinig
aanknopingspunten: er waren immers nauwelijks strategische doelwitten, zoals bijvoorbeeld
industrie, bij betrokken.93
In Groot-Brittannië maakte het geloof van de raf in de doctrine van de aanval als beste verdediging en de allerhoogste prioriteit bij de herbewapening voor de opbouw van een bommenwerpervloot, langzaam plaats voor hernieuwde aandacht voor de verwaarloosde luchtverdediging.
Tegen de zin van de luchtmaarschalken van de raf bepaalde de minister van defensiecoördinatie Sir Thomas Inskip in 1937 dat de doelstelling van de raf ‘‘is not an early knock-out blow…but
to prevent the Germans from knocking us out’’ en daarom wenste hij meer luchtverdedigingsjagers.94 Zijn streven werd geruggensteund door belangrijke technologische doorbraken, zoals
de ontdekking van radar en de komst van moderne eenpersoonsjagers als de Hurricane en de
Spitfire, die dankzij de nieuwe Rolls-Royce Merlin-motor hoge snelheden konden halen. Om te
bezuinigen reduceerde hij het aantal zware, viermotorige bommenwerpers en bestelde hij ook
lichte, eenmotorige en middelzware, tweemotorige bommenwerpers. De Britse luchtmachtleiding zag zich door deze besluiten voor een ernstig dilemma geplaatst: ‘‘To admit that there was
a defence against the bomber was to question the whole basis upon which an independent air
force had been built.’’95
De ervaringen met strategische bombardementen in de Tweede Wereldoorlog hebben aangetoond hoe de Britse theorie daarover in het Interbellum op drijfzand was gebouwd. In zijn
analyse van de ontwikkeling van deze theorie concludeert Scott Robertson dat
‘‘Very little experiment was done with air power. Believing as they did that strategic bombing would be decisive, the Air Staff and others assumed that the mere appearance of bombing aircraft over an enemy city would be sufficient. Trenchard’s argument that the morale
effect far outweighed any material effect was thought to be indisputable. Hence, it was not
thought that it would be necessary to develop a force capable of sustaining an offensive for a
prolonged period of time. It was also held that no defense against the bomber was possible.
Thus defenses were neglected, as were considerations of the tactics necessary to reach a target in the face of any enemy opposition.’’96
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Samenvattend beeld van het internationale denken over het luchtwapen
In de voorgaande schets van het internationale denken in het Interbellum over de toepassing
van het luchtwapen overheerst het beeld van een vooral offensieve rol. Terwijl het luchtwapen
in de Eerste Wereldoorlog had bijgedragen aan het defensieve karakter van de statische strijd
op de grond, wezen de naoorlogse airpower-theoretici op het unieke karakter van het nieuwe
luchtwapen om strategische doelen in het vijandelijke achterland te bombarderen. De opvatting
van onder meer Stanley Baldwin dat de beste verdediging tegen deze offensieve vorm van totale
oorlog het dreigen met een nog zwaardere tegenaanval was, was een vroege vorm van wat in de
Koude Oorlog deterrence ging heten.
Ook in de landen waar de theorie van het strategisch en zelfstandig luchtoffensief door verschillende oorzaken niet werd aangehangen, zoals in Duitsland en Frankrijk, was de taak van het
luchtwapen ter ondersteuning van de grondstrijdkrachten toch vooral van tactisch-offensieve
aard. De niet bewezen uitwerking van een luchtoffensief leidde tot de wildste voorspellingen en
veroorzaakte vooral in de jaren dertig een angstpsychose, die Duitsland nog eens aanwakkerde
door zijn luchtwapen als middel tot politieke intimidatie te gebruiken. Pas kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en mede onder invloed van de ervaringen met air superiority in
de Spaanse Burgeroorlog ontstond in verschillende landen weer meer aandacht voor de defensieve vormen van luchtmachtoptreden met jachtvliegtuigen om luchtaanvallen rechtstreeks te
beletten.
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HOOFDSTUK 2
Het luchtwapen in het Nederlandse defensiebestel tot 1940

Het denken over de rol van het luchtwapen in de landsverdediging in het neutrale Nederland
wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd. Om zicht op dat denken te krijgen moet het buitenlands- en
defensiebeleid van Nederland nader worden belicht. Daarbij komen de drie verschillende periodes (tot 1920, 1920-1935 en het tijdvak na 1935) achtereenvolgens aan de orde. Materiaal over de
opvattingen rond het luchtwapen in de onderzochte periodes is schaars; Nederland kende slechts
weinig militaire deskundigen die zich in de materie van het militair optreden in de lucht hadden
verdiept. Hun bespiegelingen zijn terug te vinden in voordrachten en Wetenschappelijke Jaarberichten van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, alsmede in de gespecialiseerde
militaire tijdschriften Militaire Spectator en Luchtmacht. Door militaire en politieke beleidsmakers
gemaakte keuzes over de rol van het luchtwapen als onderdeel van de neutraliteitshandhaving,
bewaard gebleven in militaire archieven en parlementaire documentatie, geven een indruk hoe
zij dachten over dit nieuwe, onbekende en zich snel ontwikkelende militaire onderdeel. Ten slotte
mengden de dagbladen, met Het Vaderland voorop, zich in de jaren dertig ook meer en meer in de
discussie over de rol van het luchtwapen in het Nederlandse defensiebestel.

Nederland en de opkomst van het luchtwapen tot 1920
Het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid tot 1920
De buitenlandse politiek van het Koninkrijk – en daarmee ook de defensie – kenmerkte zich na
de afscheiding van België in 1839 door de neutraliteit van een klein handelsland, ingeklemd tussen de grote mogendheden. De handhaving van de neutraliteit rustte op twee pijlers: de diplomatie met als voornaamste taak ‘‘het voorzien en voorkomen van moeilijkheden’’ en in het uiterste geval de krijgsmacht.1 Het leger diende ervoor om een eventuele aanvaller af te schrikken of,
wanneer die toch het Nederlandse grondgebied schond, hem zolang op te houden tot andere
landen te hulp kwamen in de veronderstelling dat de grote mogendheden elkaar het bezit van
het strategisch gelegen Nederland niet zouden gunnen. De marine diende vooral ter verdediging
van het grote koloniale rijk van Nederlands-Indië en vulde in Nederland het leger aan de zeezijde
aan. Tot aan de Frans-Duitse oorlog van 1870 stond het vestingstelsel centraal in het Nederlandse
defensieconcept, waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie de belangrijkste barrière vormde. Een
groot deel van het Nederlandse leger, dat in de negentiende eeuw niet groter was dan zo’n 55.000
man, diende om de forten te bemannen en de doorlatingspunten in de waterlinies te beveiligen.
Door de gerichtheid op het vestingstelsel waren de genie en de artillerie de voornaamste wapens
waarin werd geïnvesteerd, wat ook doorwerkte in de samenstelling van de legertop.
Hoewel de mobilisatie van 16 juli 1870 en de concentratie van troepen naar aanleiding van de
Frans-Duitse oorlogsdreiging goed verliepen, traden grote tekortkomingen in de Nederlandse
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verdediging aan het licht. Veel vestingwerken verkeerden in vervallen staat en bonden onnodig
veel troepen. Die troepen waren bovendien slecht geoefend en uitgerust. In de Tweede Kamer
klonk de roep om zowel het vestingstelsel als de ‘levende strijdkrachten’ te verbeteren.2 De Vestingwet van 1874 regelde de opheffing van veel vestingen buiten het zogeheten ‘hart van het land’
en de verbetering van het vestingstelsel ter hardnekkige verdediging van de provincies Holland
en Utrecht, vooral door investeringen in nieuwe kustforten en in de forten van de Stellingen
van Den Helder en Amsterdam. De voor een mobiel veldleger noodzakelijke herziening van het
systeem van legervorming naar Pruisisch voorbeeld maakte het wenselijk van de dienstplicht
via loting en nummervervanging over te gaan op de persoonlijke dienstplicht. De realisatie hiervan bleef echter jarenlang steken in heftige politieke meningsverschillen. Pas na de aanvaarding
van de Militiewetten van 1901 werd de legervorming verbeterd en groeide het leger naar 120.000
man, wat vooral ten goede kwam aan het Veldleger. Het optreden van het Veldleger was gericht
op het zover mogelijk aan de grenzen voeren van het vertragend gevecht, in Oost-Nederland
tegen het meest waarschijnlijke geval van een Duitse aanval en in Noord-Brabant en Limburg
tegen een aanval vanuit Frankrijk of België. De kustverdediging en de bewaking van de zeegaten
dienden in het neutraliteitsdenken tegen een minder waarschijnlijke Britse aanval overzee. In
de Vesting Holland zou dan een hardnekkige verdediging plaatsvinden tot bondgenootschappelijke hulp kwam opdagen.3
De Generale Staf had in de jaren voorafgaand aan 1914 veel inspanningen geleverd om de
mobilisatie van het Nederlandse leger snel en op rolletjes te laten verlopen. De omvang van het
kleine Nederlandse leger ten opzichte van de Duitse en Franse massalegers en de geringe strategische diepte van het tussen deze beide machtsblokken ingeklemde grondgebied maakten
Nederland kwetsbaar voor een ‘strategische overvalling’ voordat de mobilisatie was afgerond.
De legerleiding kende aan de mobilisatiesnelheid een hoge prioriteit toe en een gedetailleerd
plan voor inschakeling van de spoorwegen daarbij was voorbereid.4 Ook in Nederland was het
aan het begin van de twintigste eeuw duidelijk dat een nieuwe oorlog tussen Duitsland en Frankrijk dreigde. In 1904 sloten Frankrijk en Groot-Brittannië de Entente Cordiale, in 1907 uitgebreid
met het tsaristische Rusland. De internationale crises van 1905 en 1911 en de Balkanoorlogen van
1912-1913 zetten de Nederlandse regering aan tot verbetering van de neutraliteitsverdediging,
met meer nadruk op de rol van het mobiele Veldleger.
Door de legerhervormingen van 1912-1913 en de intensieve mobilisatievoorbereidingen van
minister van Oorlog H. Colijn en luitenant-generaal C.J. Snijders groeide de oorlogssterkte van
het leger tot 200.000 man, van wie 95.000 bestemd voor het in Gelderland en Noord-Brabant te
concentreren Veldleger van 72 bataljons in vier divisies. Ruim 70.000 man was bestemd voor
de bezetting van vestingen en linies: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Water
linie, de Monden van Maas en Haringvliet, het Hollandsch Diep, het Volkerak en Den Helder.
Daarnaast waren er 10.000 man territoriale troepen voor de grensbewaking en ten slotte nog
eens 20.000 man depottroepen. Evenals voor de grote mogendheden gold ook voor Nederland de
noodzaak van een snelle mobilisatie. De eerste prioriteit bij mobilisatie was de grensbewaking,
waarvoor een versnelde oproep van kracht was om de rest van de mobilisatie van Veldleger en
stellingen ongestoord te kunnen laten verlopen. Pas wanneer duidelijk was uit welke richting de
agressie afkomstig was, kon de nadere ontplooiing van het Veldleger volgen.5
Het was absoluut ongewenst al in vredestijd bondgenoten aan te wijzen. Terwijl Groot-Brittannië de belangrijkste handelspartner was en als het erop aankwam een groot belang had bij de
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bescherming van Nederlands-Indië, werd Nederland in snel tempo economisch afhankelijker
van Duitsland. Al in 1905 had koningin Wilhelmina het toenmalige kabinet voorgehouden dat
daarom een strikte handhaving van de neutraliteit geboden was; het sluiten van een bondgenootschap in tijd van vrede ter verdediging in oorlogstijd, zonder die te kunnen overzien of te
kennen, was bijzonder gevaarlijk.6 Deze algemeen gedragen neutraliteit bleef dan ook aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog de hoeksteen van het Nederlands buitenlands beleid.
Door een actievere rol van de Nederlandse diplomatie bij de Haagse vredesconferenties van 1899
en 1907 was er bovendien een grotere internationale activiteit ter bestendiging van de status quo
in Europa. Zo meende Nederland het gebrek aan militaire macht te kunnen compenseren door
versterking van het internationaal recht, bijvoorbeeld met de totstandkoming van een Reglement omtrent de rechten en plichten van onzijdige staten in 1907.7 De legerwetten van Colijn
uit 1912 hadden er daadwerkelijk toe bijgedragen dat de neutraliteit met een goede krijgsmacht
kracht kon worden bijgezet.8 De door de Duitse chef van de Generale Staf A. von Schlieffen
ontworpen Duitse opmarsplannen door België naar Frankrijk voorzagen oorspronkelijk in een
doortrekking van Zuid-Limburg. Dat plan was in 1906 door zijn opvolger H. von Moltke zodanig
aangepast dat Zuid-Limburg werd gemeden, omdat Duitsland er voordeel in zag de Nederlandse
neutraliteit om militaire en economische redenen te eerbiedigen.9 Van haar kant deed de regering er in de mobilisatiejaren alles aan om de neutraliteit naar alle kanten te handhaven, wat
het voor generaal Snijders niet eenvoudiger maakte om specifieke verdedigingsplannen voor te
bereiden.10
Na een soepele mobilisatie van begin augustus 1914 was het Nederlandse leger op 3 augustus met een sterkte van zo’n 200.000 man paraat en bleef dat tot aan de wapenstilstand van 1918,
zij het dat er na de eerste gevaarlijke maanden af en toe gedeelten met verlof mochten. In die
tijd nam het aantal geoefende militairen door nieuwe lichtingen nog toe tot 400.000 à 450.000
man.11 Hoewel er van Duitse militaire zijde een aantal keren op bezetting van Nederland werd
aangedrongen, besliste de keizerlijke regering dat Nederland neutraal moest blijven.12
Nederland was dan wel buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven, maar het is de vraag of dit
nu aan de snelle mobilisatie en kracht van het Nederlandse leger te danken was of eerder aan
de geografische ligging en het belang dat de oorlogvoerende partijen hechtten aan een neutraal
Nederland. De meeste historici die zich over deze vraag hebben gebogen komen tot de slotsom
dat er weliswaar een afschrikkende werking van het Nederlandse leger en zijn snelle mobilisatie uitgegaan was, maar dat Berlijn en Londen verschillende overwegingen hadden voor het
respecteren van de Nederlandse neutraliteit. Onder de belligerenten overheerste de opvatting
dat de andere partij geen militaire of economische voordelen van een bezet Nederland mocht
hebben. Zo wenste de Britse regering geen Nederlandse havens in Duits bezit en Duitsland
had de Nederlandse invoer van voedsel hard nodig. Het was aan de Nederlandse regering om
ook gedurende de oorlog geen aanleiding te geven het land alsnog aan te vallen. Ondanks de
nodige moeilijkheden slaagde de regering daarin. In ieder geval motiveerde het de regering de
neutraliteitspolitiek ook na de oorlog voort te zetten, al waren de machtsverhoudingen tussen
de grote bondgenoten aanzienlijk veranderd en was in Versailles besloten tot de oprichting van
de Volkenbond. Tegelijkertijd wilde het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck, dat in
september 1918 was aangetreden, zo snel mogelijk terugkeren naar de economische omstandigheden van voor de oorlog en daarmee naar drastisch lagere defensielasten.13
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De beperkte rol van het luchtwapen in de Nederlandse defensie tot 1910
Wanneer en hoe maakte de Nederlandse krijgsmacht kennis met de luchtvaart? De FransDuitse Oorlog bevatte voor Nederland meerdere aanknopingspunten voor de modernisering
van het leger. Naar aanleiding van de toepassing van de militaire ballonvaart als middel voor
waarneming in die oorlog van 1870 hield kapitein der Artillerie C. de Wit op 25 oktober 1882
een lezing over het militair gebruik van luchtballons voor de Vereeniging ter Beoefening van
de Krijgswetenschap. Daarbij pleitte hij voor waarneming vanuit kabelballons in de forten van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vrije ballons achtte hij voor Nederland minder geschikt.14 Het
duurde nog tot mei 1886 voordat de minister van Oorlog besloot voor het Nederlandse leger bij
wijze van proefneming een ballon captif aan te schaffen, een kabelballon voor waarnemingsdoeleinden. Op 19 augustus van dat jaar werd een ballon van 900 kubieke meter, toepasselijk ‘Kijk
uit’ genoemd, gekocht en ingedeeld bij het op 22 februari van dat jaar opgerichte ballonpark
‘Lachambre’ bij de 6e Vestingcompagnie van het Korps Genietroepen in het Utrechtse Fort Vossegat. In april 1887 volgde een tweede ballon, de veel kleinere (190 kubieke meter) ‘Telegraaf ’, die
de Genie uit kostenoverwegingen zelf had vervaardigd. Hoewel de proeven als succesvol aan de
Tweede Kamer waren gemeld,15 werden – als gevolg van gebrek aan kennis van zaken bij de officieren – de beide luchtvaartuigen van het ‘Ballonpark’ buiten enkele opstijgingen in het voorjaar
van 1887 nauwelijks ingezet voor legeroefeningen. Echte pioniers die met dit materieel wilden
experimenteren waren er niet en de legerleiding vond dat de kosten niet opwogen tegen het
nut.16 Na enige jaren ongebruikt in de magazijnen van de Genie te hebben gelegen, werden de
ballons als onbruikbaar afgevoerd.17
De minister en de legerleiding zullen nauwelijks onder de indruk zijn geweest van deze proefnemingen, want bij de invoering van een nieuwe legerorganisatie in 1901, waarbij het mobiele
Veldleger werd versterkt ten opzichte van het vestingstelsel, ontbrak daarin een afdeling waarin
de luchtvaart een plaats zou kunnen krijgen.18 Terwijl in de meeste grote buurlanden inmiddels militaire ‘luchtschipper-afdelingen’ waren opgericht, benaderde Nederland het nieuwe
luchtwaarnemingsmiddel voorlopig nog afwachtend.
De luchtvaartontwikkelingen rond de eeuwwisseling, zoals de komst van kabelballons en
luchtschepen (in Nederland ook motorballons genoemd), trokken evenwel opnieuw de belangstelling van het Nederlandse leger. Zo vestigde kapitein der Genie C.C. Petri in 1901 met een
voordracht over ‘militaire luchtscheepvaart’ de aandacht op dit onderwerp, met als praktisch
resultaat dat zijn collega P.J. Post van der Steur, die ook regelmatig lezingen over de luchtvaart
gaf, voor drie maanden door het ministerie van Oorlog naar Wenen werd gestuurd om daar bij
de Militär Aeronautische Anstalt de militaire ballonvaart nader te bestuderen.19 Ook behaalde hij
daar als eerste Nederlander zijn brevet voor balloncommandant op vrije ballons. In zijn studierapport van 27 september 1902 aan de minister van Oorlog adviseerde hij de kabelballon in de
Nederlandse strategie van neutraliteitsverdediging voor de volgende militaire toepassingen te
gebruiken:
‘‘Het verkennen van de bewegingen, sterkte en samenstelling van de vijandelijke troepen;
het verkennen van de vijandelijke verdedigingsliniën en van de werken in die liniën gelegen,
alsmede van de verdeeling van de troepen daarover; het bepalen van de juiste plaats van vijandelijke batterijen en troepenafdeelingen en het waarnemen van het eigen vuur op die doe40
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len om de eigen vuurleiding te steunen; het wisselen van optische signalen; het verlichten
van het terrein en het doen van fotografische opnamen.’’20
Mede op basis van deze rapportage van Post van der Steur besloot de minister van Oorlog tot de
verwerving van twee onbemande doelballons voor 6.300 gulden met de volgende motivering:
‘‘Nu de meeste Europeesche legers van luchtscheepvaart-materieel zijn voorzien en dus
moet worden aangenomen dat de vijand vóór onze liniën in het bezit zal zijn van kabelballons, waarvan het gebruik hem door de verdedigende artillerie zal moeten worden belet, is
voorbereiding van die taak in vredestijd noodzakelijk en wordt ten behoeve van die voorbereiding aanschaffing van doelballons noodig geacht.’’21
Het verkenningspotentieel van de ballon ten behoeve van het eigen optreden werd met deze aanschaf dus niet benut; het ging er slechts om dat de (vesting)artillerie moest kunnen oefenen
om de vijand het gebruik van verkenningsballons te kunnen ontzeggen. Inderdaad werden deze
ballons vanaf oktober 1904 tot aan de Eerste Wereldoorlog jaarlijks ingezet bij het schieten op
luchtdoelen op het artillerieschietkamp in Oldebroek. Ze werden dan tot een hoogte van 800
meter opgelaten en zakten door het incasseren van treffers weer langzaam naar beneden. Het
ballonmaterieel werd beheerd en gerepareerd door de 3e Compagnie Pioniers van het Regiment
Genietroepen in de Damlustkazerne in Utrecht. Op 29 februari 1908 trad kapitein der Genie
Hendrik Walaardt Sacré aan als commandant van deze eenheid en daarmee was hij ingevolge
regimentsorder nr. 17 van 13 februari 1908 met ingang van 1 maart 1908 ook “belast met de luchtscheepvaart” bij het Regiment. Deze genieofficier zou zich spoedig ontwikkelen tot de meest
deskundige militair op luchtvaartgebied in het Nederlandse leger.22
Walaardt Sacré was nauw betrokken bij de op 19 oktober 1907 opgerichte Nederlandsche
Vereeniging tot Beoefening van de Luchtscheepvaart, later hernoemd tot Koninklijke Neder
landsche Vereeniging voor Luchtvaart (knvvl). De oprichting van deze vereniging wordt
algemeen beschouwd als het begin van de ontwikkeling van de militaire en burgerluchtvaart
in Nederland. Dat was vooral te danken aan haar eerste voorzitter, C.J. Snijders, toen nog als
kolonel commandant van het 1e Geniecommandement in Utrecht. Snijders had al tijdens zijn
langdurige carrière blijk gegeven van een brede belangstelling voor innoverende zaken. Zo was
hij hoofdredacteur van de Militaire Spectator en hoofd van het genieonderwijs op de Koninklijke
Militaire Academie geweest.23
Er is wel gesuggereerd dat Snijders, omdat hij de Hogere Krijgsschool niet had gevolgd,
maar door zijn detacheringen bij de Duitse militaire industrie uitvoerig kennis had gemaakt
met de nieuwe bewapening, juist open stond voor nieuwe technologische vindingen, waaronder
ook de luchtvaart.24 Op 4 april 1908 steeg Snijders in Den Haag op als passagier van de Duitse ballonvaarder dr. Kurt Wegener en maakte zo kennis met de mogelijkheden van waarneming uit de
lucht. Deze geslaagde tocht was voor de vereniging aanleiding om twee ballons aan te schaffen,
waarmee burgers en militairen door kapitein Post van der Steur tot ballonvaarder konden worden opgeleid. Eén van de doelstellingen van de vereniging was namelijk de vorming van ervaren
luchtschippers (ballonvaarders) en de vereniging was ook bereid het materieel van de vereniging in tijden van oorlog of oorlogsgevaar voorwaardelijk ter beschikking van de landsverdediging te stellen.25 Dat was voor minister van Oorlog F.H.A. Sabron aanleiding de vereniging een
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subsidie toe te kennen en ook te bepalen dat vrijwillige oefening in de luchtscheepvaart en het
deelnemen aan door het legerbestuur goedgekeurde wedstrijden in de luchtscheepvaart door
officieren onder bepaalde voorwaarden als dienst zouden worden beschouwd.26
Het is mede aan Snijders te danken dat er vanaf het begin een stevige militaire dimensie aan
de prille Nederlandse luchtvaart zat. Bovendien gold Snijders in die tijd als één van de meest vooraanstaande militairen van het Nederlandse leger27 en al snel raakte zijn loopbaan in de lift. Vlak
voordat Snijders op 1 april 1908 naar Den Haag vertrok als souschef van de Generale Staf, had hij
in Utrecht zijn oud-leerling aan de kma en protegé kapitein Walaardt Sacré belast met de luchtscheepvaart. Binnen de knvvl hielden de twee officieren ook nauw contact en Snijders zorgde
ervoor dat Walaardt Sacré zich in het buitenland kon bekwamen in de militaire luchtvaart.28
Daartoe werd hij tot tweemaal toe, in 1909 en 1910, gedetacheerd bij het Luftschifferbataillon Berlin
en in de Truppen Übungsplatz Posen voor de bestudering van het gebruik van motorluchtschepen,
kabel- en vrije ballons en zijn opleiding tot balloncommandant. Daar maakte hij voor het eerst
ook kennis met wat hij de ‘vliegmachine’ noemde, waarvoor hij overigens op dat moment voor de
Nederlandse situatie nog geen nuttige militaire taak zag weggelegd. Zo schreef hij na zijn eerste
detachering dat de vliegmachine vanwege de kans op motorstoring nog niet zo betrouwbaar was
als het motorluchtschip. Uit militair oogpunt was de vliegmachine te beschouwen als een wissel
op de toekomst. Voorlopig diende de ten opzichte van het motorluchtschip goedkopere en eenvoudiger bedienbare vliegmachine vooral de sport en zag Walaardt Sacré er nog geen militaire
waarde in. Een jaar later was hij in zijn rapportage over zijn tweede detachering iets positiever
over de vliegmachine, die inmiddels een snelle technologische ontwikkeling doormaakte:
‘‘Een bruikbare militaire vliegmachine bestaat nog niet. Intusschen is het zaak de verdere
ontwikkeling met aandacht te blijven volgen, teneinde niet op een gegeven oogenblik tot de
erkenning te komen, dat men het gunstige moment heeft laten voorbijgaan. Aanvragen van
geschikte officieren om de vliegkunst te beoefenen behooren daarom te worden aangemoedigd,
eventueel zou aanschaffing van een of meer vliegmachines kunnen worden overwogen.’’29
Eind 1910 was de Nederlandse militaire ervaring met de luchtvaart al met al beperkt tot enkele
officieren die zich in het buitenland op de hoogte hadden gesteld met de mogelijkheden van
ballons en die de ballonvaart als sport beoefenden.

De opkomst van het vliegtuig in de Nederlandse defensie na 1910
Domineerde tot 1910 de ballon het Nederlandse militaire denken over luchtvaart, de snelle ontwikkeling in het buitenland van het vliegtuig had ook in Nederland een – zij het langzamere
– kentering tot gevolg. In 1909 woonde majoor J. Burger de Franse manoeuvres met inzet van
luchtballons bij en het jaar erop maakte luitenant-kolonel P.W. Weber voor generaal Snijders
een uitvoerig verslag van het gebruik van vliegtuigen bij de Franse legermanoeuvres in Picardië.
Eenmaal souschef van de Generale Staf geworden was Snijders van oordeel dat de luchtvaart
voor het leger niet langer afhankelijk moest zijn van een vereniging als de knvvl. Ook vond
hij dat de luchtvaart bij het leger niet alleen een technisch experiment in handen van de Genie
moest blijven, maar dat vooral officieren van de gevechtswapens, de artillerie, de infanterie en de
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cavalerie moesten oordelen over de tactische bruikbaarheid van militaire luchtvaart.30 In overleg met minister van Oorlog W. Cool stelde Snijders onder zijn voorzitterschap een brede commissie samen uit tien officieren van de Generale Staf, afkomstig uit de verschillende wapens.
Deze zogenoemde Militaire Luchtvaart Commissie werd op 26 maart 1910 officieel ingesteld en
het wekt geen verbazing dat kapitein Walaardt Sacré als secretaris van de commissie fungeerde.
Toen Snijders op 1 juli 1910 tot chef van de Generale Staf werd benoemd, nam de nieuwe souschef
van de Generale Staf, kolonel W.H. van Terwisga, in zijn plaats het voorzitterschap op zich.31 In
haar eindrapport van 9 april 1912 adviseerde de commissie de minister van Oorlog:
‘‘…om ook ten onzent te geraken tot oprichting van eene militaire luchtvaartorganisatie, op
het groote belang waarvan reeds vroeger de gelegenheid was de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen, en die, naar het eenstemmig oordeel der Commissie, niet langer meer in ons
leger kan worden gemist. Het bezit van hulpmiddelen van gelijken aard als die waarover een
eventueele tegenpartij beschikt, is niet alleen noodig vanuit een zuiver practisch oogpunt,
maar ook, en in zeer hooge mate uit een moreel oogpunt.’’32
Opvallend is dat de commissie niet alleen ten aanzien van dit nieuwe technische hulpmiddel
trendvolgend was, maar er ook de morele factor bij betrok. De commissie zag als taak voor de
militaire luchtvaart het leveren van een waarnemings- en verkenningsdienst in de vorm van
vier hulpmiddelen: kabelvliegers, kabelballons, motorluchtschepen en vliegtuigen. Voor het
Nederlandse leger, met zijn zeer zwakke cavalerie, was het bezit van een goed geoefende luchtvaartafdeling volgens de commissie een ‘‘onafwijsbare behoefte.’’33 Tot slot was het eindrapport
er duidelijk over dat er een professionele organisatie moest komen, want het luchtvaartvak had
inmiddels zodanige betekenis gekregen dat het ‘‘den geheelen man eischt’’ en niet langer als
‘‘bijvak’’ kon worden behandeld.34
Deze aanbevelingen verdedigde minister van Oorlog H. Colijn als onderdeel van de oorlogsbegroting 1913 in de Tweede Kamer, maar de parlementariërs reageerden zeer kritisch. Hoewel
het belang van de luchtvaart voor het leger werd onderkend, vooral voor verkenningen en de
verdediging van de stellingen, schrokken de Kamerleden van de kosten van dit nieuwe fenomeen.35 Zo vond het antirevolutionaire lid en partijgenoot van de minister, de militair L.F. Duymaer Van Twist, het nut van een vliegdienst niet opwegen tegen de kosten.36 Beïnvloed door de
recente ontwikkeling van het vliegtuig in met name Frankrijk maakte het liberale Kamerlid mr.
M. Tydeman zich tot spreekbuis van de Kamer door de aanschaf van kabelvliegers, kabelballons
en motorluchtschepen af te wijzen en de oprichting van een militaire vliegdienst met uitsluitend vliegtuigen goed te keuren. In het debat hierover, dat op 15 januari 1913 plaatsvond, nam
minister Colijn het daartoe strekkende amendement-Tydeman over.37
Zo kreeg Nederland begin 1913 een luchtwapen met uitsluitend vliegtuigen, belast met de
taak om door luchtverkenningen het gemis van een sterke cavalerie te compenseren en om het
moreel van de troepen te verhogen. Hoe de op 1 juli 1913 in Soesterberg opgerichte Luchtvaartafdeeling met Walaardt Sacré als eerste commandant daaraan verder praktisch inhoud gaf komt
in het volgende hoofdstuk aan bod.
De gevechtshandelingen van de Eerste Wereldoorlog gingen aan Nederland voorbij, maar
de in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in de taken van het luchtwapen aan het
front bleven in Nederland niet onopgemerkt.38 Dankzij de rapporten van attachés en andere
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deskundigen, alsmede door bestudering van vliegtuigen van oorlogvoerende landen die door
pech op Nederlands grondgebied een noodlanding moesten maken, kon commandant Walaardt
Sacré al in 1916 de nodige lessen uit de luchtoorlog trekken. Zo rapporteerde hij aan opperbevelhebber Snijders dat de oorlogvoerende landen inmiddels gespecialiseerde vliegtuigen
gebruikten voor verschillende taken. Hij onderscheidde verkenningsvliegtuigen met foto- en
radiotelegrafieapparatuur, vliegtuigen voor artilleriewaarnemingen, gevechtsvliegtuigen voor
defensief optreden en bombardementsvliegtuigen. Zijn bevindingen vonden ook hun weg naar
bredere militaire kring.39 Vanaf dat moment legde Walaardt Sacré er de nadruk op dat in de taakstelling van het luchtwapen naast verkenningsvliegtuigen ook de nieuwste jachtvliegtuigen (die
hij vliegtuigjagers noemde) voor de verdediging van de neutraliteit van Nederland nodig waren:
‘‘Waar ons land klein is, en wij ons wel nooit de weelde zullen kunnen veroorloven van een
vliegtuigvloot, die quantitatief opweegt tegen die van een eventueele aanvaller, zal er naar
moeten worden gestreefd om wat voor ons wel mogelijk is te zorgen dat onze vliegtuigen
qualitatief evengoed, zoo niet beter zijn dan die van den vijand terwijl het aantal althans zoo
groot mogelijk zal moeten zijn dat wij ons met kans van succes zullen kunnen weren tegen
de vliegtuigen, die zoo’n aanvaller voor ons land, dat waarschijnlijk nevenoperatietoneel zal
zijn, zal kunnen afzonderen. En waar wij ons wel in hoofdzaak zullen bepalen tot de, zij het
dan actieve, verdediging, moeten wij er voor de eerste plaats voor kunnen zorgdragen, dat
die vijandelijke vliegtuigen zoo weinig mogelijk directe en indirecte schade kunnen veroorzaken. Daarvoor is noodig een betrekkelijk groot aantal vliegtuigjagers.’’40
Door moeilijkheden van allerlei aard, die in het volgende hoofdstuk worden beschreven, kreeg
deze nieuwe ambitie – actieve luchtverdediging met jachtvliegtuigen – voorlopig echter geen
inhoud. Wel vond zij haar weerslag in de oorlogsorganisatie die in 1917 in opdracht van Snijders
voor het luchtwapen werd ontworpen. Minister van Oorlog jhr. B.C. de Jonge presenteerde deze
aan de Staten-Generaal met de verklaring dat de vliegdienst inmiddels in het moderne leger een
zo belangrijke rol speelde dat daarmee rekening gehouden moest worden. In deze overigens nimmer gerealiseerde organisatie waren in eerste lijn 66 verkennings- en 58 jachtvliegtuigen voorzien.41 Daarmee wordt de evolutie van het Nederlandse denken over de rol van het luchtwapen
tijdens de mobilisatie duidelijk gedemonstreerd. Ook toen deze plannen ter realisatie van de
oorlogsorganisatie na de wapenstilstand en de daarop volgende demobilisatie drastisch werden
teruggeschroefd, onderstreepte minister van Oorlog jhr. J.A.A. Alting von Geusau het toegenomen belang van het luchtwapen voor de Nederlandse defensie als volgt:
‘‘Een goed ingerichte luchtvaartafdeeling is in een leger niet meer te missen. Het zou op
de troepen een hoogst ongunstigen moreelen indruk maken indien in hun leger niet werd
beschikt over een hulpwapen, dat in den oorlog gebleken is van zoo overwegende beteekenis
te zijn, zoowel voor verkenningen, als voor de regeling van het artillerievuur, als voor den
strijd zelf.’’42
Na de Eerste Wereldoorlog had het luchtwapen ook in Nederland een – weliswaar bescheiden
– plaats veroverd in de krijgsmacht. Daarbij werd eerder gedacht aan het effect op het moreel
van de eigen troepen dan op de uitwerking ervan op een eventuele neutraliteitsschender. Met
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als hoofdtaken verkenning, waarneming en het luchtgevecht, zoals die tijdens de oorlog vorm
hadden gekregen, stond het te boek als een hulpwapen van de landmacht.

Denkbeelden omtrent het luchtwapen in Nederland tot 1935
De vraag is nu aan de orde hoe de Nederlandse beleidsmakers in het Interbellum de in het buitenland ontwikkelde theorieën en ervaringen omtrent de rol van het luchtwapen beoordeelden
en welke rol zij aan het toenemend offensief bruikbare luchtwapen toekenden in het defensief
georiënteerde Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid ter handhaving van de neutraliteit.
Zeker in het licht van de mogelijke lessen op basis van de oorlogservaringen van de grote buurlanden en wat Nederland als neutraal klein land met een beperkt defensiebudget kon doen, was
dit voor het nog onbekende luchtwapen een groot probleem. In dit hoofdstuk zal worden geanalyseerd hoe de politiek en de (krijgs)wetenschap over dat probleem dachten en tot welk beleid
dat leidde. In de latere hoofdstukken komt aan de orde wat dat in de praktijk betekende.

De Nederlandse neutraliteitspolitiek tot 1935
De Nederlandse regering was na 1918 vastbesloten het neutraliteitsbeleid voort te zetten, ook
al waren de machtsverhoudingen in Europa danig veranderd en kreeg Nederland ook te maken
met de Volkenbond. Op 13 januari 1920 legde minister van Buitenlandse Zaken jhr. mr. H.A. van
Karnebeek namens de regering het wetsontwerp tot deelname van Nederland aan de Volkenbond
aan het parlement voor. Algemeen heerste het besef dat daarmee de neutraliteit voor een deel
werd prijsgegeven, maar ook dat Nederland in dit opzicht in het veranderde Europa niet kon
achterblijven. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer met 59 tegen vijf stemmen voor deelname
aan de Volkenbond.43
De kern van de Volkenbond was dat de landen gezamenlijk tot sancties konden besluiten
tegen deelnemers die door een aanval de territoriale integriteit van andere landen schonden. Dit
vormde voor de regering een mogelijke inbreuk op de neutraliteit, vandaar dat minister Van Karnebeek nadrukkelijk verklaarde dat Nederland zelf zou bepalen wanneer het deelnam aan econo
mische en zeker militaire sancties. Hij sprak dan ook liever over de Nederlandse ‘‘zelfstandig
heidspolitiek’’, waarmee in de nieuwe Europese verhoudingen meer ruimte zou zijn voor het
voeren van een actief buitenlands beleid.44 Zijn belangrijkste adviseur, de staatsraad prof. dr.
A.A.H. Struycken, verwoordde het Nederlandse buitenlands beleid aan het begin van de jaren
twintig kernachtig als:
‘‘Bescheidenheid, afzijdigheid waar het geldt de politieke ontwikkelingen, die de volken verdeeld houden, krachtige medewerking waar het gaat om de versterking van de rechts- en
humanitaire gedachte en de economische solidariteit in het internationale leven, dat zijn de
hoofdelementen van ons buitenlandsch beleid.’’45
Een voortvloeisel van de zelfstandigheidspolitiek was dat Nederland neutraal zou blijven als er
een door de Volkenbond gesanctioneerde oorlog zou uitbreken. Daarom kon Nederland volgens
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de regering niet worden verplicht deel te nemen aan militaire acties tegen door de Volkenbond
veroordeelde agressie. Zodoende bleef het Nederlandse veiligheidsbeleid in het teken staan van
een toch vrij strikt nageleefde neutraliteit en de hang naar een juridische vertaling daarvan.
Deze politiek was echter alleen geloofwaardig als Nederland bereid en in staat was die neutraliteit gewapenderhand te verdedigen.46 Daartoe was een geloofwaardige krijgsmacht nodig, die
vanwege de strikte neutraliteit niet vooraf overleg kon voeren met potentiële bondgenoten over
militaire plannen voor het geval de neutraliteit zou worden geschonden. Desalniettemin bleef
het Nederlandse veiligheidsbeleid na een neutraliteitsschending uiteindelijk afhankelijk van de
hulp van bondgenoten, zowel in het moederland als in de Indische kolonie. Leger en vloot waren
namelijk zodanig van omvang dat ze het nooit lang konden uithouden tegen de strijdkrachten
van grote mogendheden. Evenals voorheen ging de regering ervan uit dat het belangrijkste doel
van de krijgsmacht was om de verdediging minimaal een week of drie vol te houden tot bondgenootschappelijke hulp kwam opdagen. Dat moest dan vooral in de sterke Vesting Holland
gebeuren, want het Veldleger en de overige linies en stellingen dienden enkel om de vijandelijke
opmars te vertragen.47
De politieke en militaire strategie voor de neutraliteitshandhaving in het Interbellum
zorgden voor de nodige problemen. Het succes van de neutraliteitspolitiek die Nederland in
de jaren 1914-1918 buiten de oorlogshandelingen had gehouden, schreef het militaire establishment toe aan de succesvolle mobilisatie in 1914 van een groot staand leger van 200.000 man. Na
de demobilisatie van 1918 wilde de regering aanvankelijk dan ook vasthouden aan de legervorming op basis van de legerwetten uit 1914, maar had daarbij onvoldoende oog voor de enorme
ontwikkeling die de oorlogvoering in vier jaar strijd had doorgemaakt en de hoge kosten die de
implementatie van de nieuwe wijze van oorlogvoering met zich meebracht. De massaliteit in
mensen en materieel, de sterk ontwikkelde technologie in de uitrusting, zoals het luchtwapen
en het tankwapen, en het enorme verbruik van munitie hadden grote consequenties voor de
samenleving en de economie.48 De evolutie in de oorlogvoering had er inmiddels voor gezorgd
dat de Nederlandse defensie er in 1918 ten opzichte van 1914 relatief zwakker en kwetsbaarder
voorstond.49
De legerplannen stuitten op forse weerstand in de volksvertegenwoordiging, zeker toen
de regering in de begroting voor 1920 zelfs meer geld vroeg dan in het jaar daarvoor. Sommige
Kamerleden zagen in de oprichting van de Volkenbond juist aanleiding om het leger te hervormen
en verschillende partijen drongen aan op verlichting van de dienstplichtlast door verkleining van
het jaarlijkse contingent en de duur van de eerste oefening.50 Bovendien kwam Nederland in het
begin van de jaren twintig in een economische recessie terecht, waardoor de overheidsuitgaven
en daarmee ook de uitgaven voor de landsverdediging sterk moesten dalen.51 Het was het begin
van een defensiebeleid waarin bezuinigen tot hoofdzaak werd verheven, zeker na de economische
wereldcrisis van 1929. Dat beleid zou tot diep in de jaren dertig voortduren. Nederland werd in het
Interbellum vrijwel constant geregeerd door rechtse coalities van confessionele partijen, vanaf
1933 soms ook met liberale deelname. Hoewel met name de protestantse Anti-Revolutionaire Partij (arp) en Christelijk-Historische Unie (chu) en – in iets mindere mate – de Rooms-Katholieke
Staatspartij (rksp) in beginsel voorstander van een goede defensie waren, prevaleerden in deze
periode toch de naleving van strikte budgettaire kaders en bezuiniging.52 De linkerzijde van het
parlement, gevormd door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap), de liberale Vrijzinnig Democratische Bond (vdb) en – iets gematigder – ook de Vrijheidsbond (vb), vond de
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bezuinigingsmaatregelen van de regering op defensie nog niet voldoende. Vooral de vdb-Tweede
Kamerleden mr. P.J. Oud en H.P. Marchant, het sdap-lid K. ter Laan en het Eerste Kamerlid voor
de vdb prof. dr. D. van Embden, voerden in deze jaren voortdurend oppositie tegen de ministers op de militaire departementen. Vaak schermden ze met de verschrikking van de onbeperkte
lucht- en gasoorlog en daarom riepen ze op tot eenzijdige ontwapening. Want, zo meenden de
Kamerleden, als klein land kon Nederland toch niet op tegen de grote mogendheden en dus was
al het geld voor de verdediging eigenlijk weggegooid.53 In feite toonde het debat aan hoe het
kleine neutrale Nederland worstelde met zijn veiligheids- en defensiebeleid. Dit kwam vooral
aan het licht bij de moeizame totstandkoming van een compromis over de legerhervorming
van 1922.

De legerwetten van 1922
Ondanks de parlementaire druk om het jaarlijkse contingent en de duur van de eerste oefening
sterk te reduceren, hield de militaire top vast aan de instandhouding van een omvangrijk leger
als weerspiegeling van de massalegers die in de oorlog waren opgetreden. In plaats van hervorming tot een kleiner en kwalitatief beter uitgerust leger koos de militaire leiding voor een
omvangrijk kader-militieleger. Terwijl de militairen weinig waarde hechtten aan de nog uiterst
onzekere collectieve veiligheid van de Volkenbond, speelde de gedachte aan een ooit weer herbewapend Duitsland eveneens een rol.54 Deze opvattingen van militaire zijde en de aan de defensie
opgelegde bezuinigingen waren moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen en vonden een voorlopig compromis in de legerhervorming van 1922. Nadat al enkele ministers over
deze kwestie waren gestruikeld, kreeg minister van Oorlog J.J.C. van Dijk de instemming van de
Kamer voor de instandhouding van een tamelijk groot mobilisabel leger van 250.000 man. Tegelijkertijd wist hij de last op de bevolking te verminderen door het jaarlijkse contingent dienstplichtigen terug te brengen tot 19.500 man en de duur van de eerste oefening tot minder dan zes
maanden.55 Met de hierdoor verminderde financiële en personele lasten meende de regering een
voldoende toegeruste krijgsmacht in stand te kunnen houden met als beperkte taak ‘‘handhaving der neutraliteit en het weerstaan van den aanvaller, althans zoolang tot steun in bondgenootschappelijken strijd kan worden verwacht.’’ De taak van het operatieve leger – het opvangen
van de eerste stoot en na terugdringing, de territoriale verdediging in de Vesting Holland – werd
uitvoerbaar geacht, mits het leger voldoende artillerie en verdere hulpmiddelen zou krijgen.56
Voor de investering in materieel stelde de minister daarom een Weerfonds van 106 miljoen gulden in het vooruitzicht, om in tien jaar tijd vooral de modernisering van uitrusting en geschut
te realiseren.57 De Kamer gunde minster Van Dijk het voordeel van de twijfel en keurde zijn wetsvoorstellen met 50 tegen 48 stemmen goed.58
Met de legerwetten van 1922 koos Nederland voor een kader-militieleger met – vanwege de
kosten – een kleine beroepskern en daarmee een grote afhankelijkheid van het reservekader.
Het leger werd in vredestijd gereduceerd tot een opleidingsinstituut voor reservisten en dienstplichtigen, zonder dat er parate troepen waren. De oorlogsformaties zouden pas bij mobilisatie
worden gevormd en dat maakte het oefenen met grotere formaties moeilijk.59 Dit stelsel zou
dezelfde minister pas in 1938 weer aanpassen. De legerwetten van 1922 hadden onder meer tot
gevolg dat bij mobilisatie van een leger met een omvang van 250.000 man een groot aantal oude
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lichtingen moest worden opgeroepen. Tot slot kwam van investeren in nieuw materieel via het
aangekondigde Weerfonds weinig terecht. Terwijl grote investeringen in het leger nodig waren,
werd tussen 1924 en 1930 in totaal slechts tien miljoen gulden besteed, waardoor de op grond van
de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog noodzakelijke materiële modernisering van het leger
in feite het kind van de rekening was.60 Dat roept de vraag op hoe het luchtwapen – bij voorkeur
reeds in vredestijd paraat en bij uitstek afhankelijk van de kostbare uitrusting met vliegtuigen –
in dit legerstelsel paste.

Het luchtwapen aan het begin van de jaren twintig
In het Wetenschappelijk Jaarbericht 1914-1919 van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap deed de scheidend commandant van de lva Walaardt Sacré, op dat moment de meest
deskundige luchtvaartofficier in Nederland, in ruim zestig bladzijden uitvoerig verslag van de
ontwikkeling van het luchtwapen sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Daarin bracht
hij naar voren dat een toekomstige oorlog onvermijdelijk zou beginnen met een grote lucht
actie, lang voordat de strijdkrachten te water en te land contact zouden hebben. De overwinning
zou daarbij toevallen aan de mogendheid die er in zou slagen het overwicht in de lucht te verwerven en te behouden.61 Dat het luchtwapen in actie moest komen voordat leger en marine in strijd
raakten, betekende ook in vredestijd een grote paraatheid van het luchtwapen in vergelijking
met de rest van de krijgsmacht. Dat sloot aan bij zijn opvatting dat het luchtwapen, mede vanwege de voortdurende noodzaak van getraindheid van de vliegers, een hogere vredesparaatheid
moest hebben.62 Ook de nadruk op het verwerven en behouden van het luchtoverwicht lag in
het verlengde van zijn in 1917 geformuleerde oorlogsorganisatie met bijna de helft van de vliegtuigsterkte aan jachtvliegtuigen. De vraag is nu wat met deze opvattingen werd gedaan in de
transformatie naar het leger op voet van vrede.
Op 1 november 1919 volgde de stafgebrevetteerde kapitein J.H. Hardenberg Walaardt Sacré
op in Soesterberg. Hardenberg had kort daarvoor een gesprek met de chef van de Generale Staf
W.F. Pop over hun opvattingen over de richting waarin de lva zich zou moeten ontwikkelen
en wat precies de rol van het luchtwapen in het Nederlandse leger zou moeten zijn. Dit waren
zaken die in de mobilisatieperiode niet voldoende aan bod waren gekomen en van Hardenberg
werd verwacht daaraan invulling te geven. Er lag weliswaar een ambitieus organisatiemodel uit
1917 in de la, maar dat was inmiddels door de minister van Oorlog met instemming van Pop
achterhaald verklaard en paste evenmin in de bezuinigingen op de rijksbegroting. Pop sloot zijn
ogen zeker niet voor het belang van luchtverdediging wegens de toegenomen kwetsbaarheid van
Nederland met zijn gebrek aan strategische diepte, nu een omvangrijk vijandelijk luchtoffensief
in geval van oorlog denkbaar was.63
Maar Hardenberg realiseerde zich ook dat ‘‘een kleine Staat, die niet agressief wenscht te
zijn en daartoe tegenover omringende krachtige nabuurstaten ook niet bij machte is,’’ met de
komst van offensieve luchtstrijdkrachten nog verder werd verzwakt. In die gedachtegang was
er voor de legervliegdienst volgens hem maar een beperkt perspectief.64 In nauw overleg met
de Generale Staf formuleerde Hardenberg de volgende algemene doelstelling voor de lva in
vredestijd:
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‘‘1º. Het ‘à la minute’ kunnen mobiliseeren van een eerste échelon vliegtuigafdeelingen, te
bestemmen voor:
a. de bescherming van de meest vitale punten in het hart des lands tegen vijandelijke bombardementsvliegtuigverbanden en de deze begeleidende of voorafgaande gevechtsvlieg
tuigen. Deze taak moet worden opgevat òf door eenpersoons-jachtvliegtuigen, òf door
tweepersoonsgevechtsvliegtuigen; hunne defensieve opdracht (bescherming van bepaalde
plaatsen) vereischt vanzelfsprekend offensieve uitvoering;
b. de toebedeeling aan opperste legerleiding, resp. veldlegercommando van verkennings
vliegtuigafdeelingen ten behoeve van de verkenning op grooten afstand en dus bestaande
uit vliegtuigen van het snelste type, welke afzonderlijk worden uitgezonden;
c. de indeeling bij de strategische eenheden van het veldleger, van het tijdstip af, dat deze in
een bedreigde (afwachtings)opstelling zijn gekomen, van een verkenningsafdeeling, zoowel
aanvankelijk voor den verkenningsdienst op grooten afstand als ook later, voor den verkenningsdienst op kleinen afstand en voor den infanterie-vliegdienst; voorts beschikbaarstelling van een artillerie-vliegtuigafdeeling in het belang van de vuurleiding der artillerie; eindelijk, ter wille van de bescherming der laatstgenoende verkennings- en waarnemingsdiens
ten, toewijzing van sterk bewapende beschermingsvliegtuigen. Deze laatste zullen – defensief optredend – met het te beschermen vliegtuig een gesloten escadrille moeten vormen,
waartoe homogeniteit van beschermende en te beschermen vliegtuigen vereischte is.
2º. Het intensief volgen van de evolutie op luchtvaartgebied en het zorg dragen – ook door
een degelijke opleiding van de vereischte aantallen vliegers en waarnemers en door het
voortdurend aanschaffen van kleine series der meest moderne vliegtuigtypes – dat het
hiervoor onder 1º bedoelde echelon tactisch, vliegtechnisch en technisch geacht kan
worden op hoog peil te staan, waaronder mede moet worden verstaan de goed ingeleefde
samenwerking van de luchtstrijdkrachten met de andere wapens.
3º. Het onderhouden van nauwe aanraking met de ontwikkeling van de nationale civiele
luchtvaart, waarbij niet alleen moet worden gedacht aan een voorbereiding van de aanwending bij mobilisatie der verkeersvliegtuigen voor militair gebruik (bombardementsvliegtuigen als anderszins), maar vooral ook aan de grondorganisatie van het civiele
luchtverkeer in haar vollen omvang.’’65
Allereerst valt in deze doelstelling op dat de oorlogsformaties van het luchtwapen, net als de
rest van het leger, pas bij mobilisatie zouden werden geformeerd. Er zouden in vredestijd geen
parate luchtstrijdkrachten bestaan. Uit de formulering van het takenpakket voor de te mobiliseren luchtmacht valt verder op dat de luchtverdedigingstaak overeenkomstig de eerder door
Walaardt Sacré daaraan toegekende prioriteit als eerste werd genoemd. De voor ondersteuning
van het Opperbevel en het Veldleger bedoelde verkenningscapaciteit omvatte alle taakaspecten
die in de Eerste Wereldoorlog tot ontwikkeling waren gekomen. Ten slotte werd voor de uitrusting van een toekomstige bommenwerpervloot gekozen voor militarisering van burgerverkeers
vliegtuigen, die daar overigens vanwege hun geringe nuttige last en vliegbereik in 1921 nog nauwelijks geschikt voor waren en pas op termijn een rol konden gaan spelen.
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Het tweede belangrijke beleidspunt was de nadruk op een kleine, maar hoog opgeleide luchtmacht, constant up to date te houden met kleine series modern vliegend materieel. Dit uitgangspunt zou gedurende de jaren twintig vooral het aanschafbeleid bepalen. Ieder jaar stelden het
departement, de Generale Staf en de lva in overleg vast hoeveel nieuwe vliegtuigen konden
worden besteld uit het daarvoor beschikbare begrotingsgeld. Met dit prudente beleid zou altijd
een deel van de luchtvloot min of meer modern zijn en kon tijdig het accent op bepaalde delen
van het takenpakket worden gewijzigd of met nieuwe technologische ontwikkelingen rekening
worden gehouden. Voor de opleiding van het luchtvarend personeel van een bescheiden, maar
kwalitatief hoogwaardig luchtwapen golden hoge eisen, maar hoe dat precies moest worden
gerealiseerd was nog niet geheel duidelijk.
Tot slot gaf het derde beleidspunt aan dat de militaire beleidsmakers een grote vinger in de
pap wensten te houden in de ontwikkeling van de burgerluchtvaart. Deze was inderdaad nog zo
pril dat ze alleen kon functioneren dankzij de militaire infrastructuur en het luchtvarend personeel dat was opgeleid bij het luchtwapen en daar ook zijn oorlogstaak had te verrichten.

Het professionele denken over het luchtwapen tot 1935
Hoe dachten professionele militaire kringen in Nederland over de taken van de militaire luchtvaart en over de rol die het luchtwapen zou moeten spelen in het Nederlandse neutraliteits
beleid? Hoewel kapitein Hardenberg in de eerder genoemde doelstelling van de lva nog de
luchtverdediging tegen de vijandelijke aanvallers voorop zette, verschoof de prioriteit in de
jaren twintig vrij snel naar de ondersteuning van het Veldleger met verkenning en waarneming.
Het beperkte budget dwong namelijk tot het maken van keuzes en de dreiging van offensieve
luchtvloten in buurlanden leek in de jaren twintig nog ver weg, waardoor de luchtverdediging
op de achtergrond raakte.
Op 15 september 1920 werd kapitein van de Generale Staf J.J. van Santen voor onbepaalde
tijd bij de lva gedetacheerd en belast met de opleiding van tactische waarnemers.66 Overeenkomstig de wens van commandant Hardenberg om het tactische fundament onder het luchtwapen te versterken, groeide deze functie spoedig uit tot die van tactisch leermeester voor al
het luchtvarend personeel. Daarbij kwamen taken als het organiseren van oefeningen van de
lva met andere eenheden van het leger, het bestuderen van vraagstukken op luchtvaartgebied
en het samenstellen van een voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten. De uiterst
intelligente en gedreven Van Santen volgde niet alleen zelf de waarnemersopleiding, maar hij
vond het ook noodzakelijk de opleiding tot vlieger te volgen, die hij op 15 september 1924 als
eenenveertigjarige succesvol afrondde met het behalen van het militair vliegbrevet.67
In het Wetenschappelijk Jaarbericht 1920-1921 maakte Hardenberg al gewag van plannen tot
uitgifte door het legerbestuur van een ‘Ontwerp-Leidraad Tactisch Gebruik Luchtstrijdkrachten’
om het gebruik van het luchtwapen bredere bekendheid binnen het leger te geven. Dit was naar
zijn oordeel des te noodzakelijker omdat het Nederlandse leger het gebruik van het luchtwapen
niet in de praktijk van de oorlog had leren kennen en ook na de demobilisatie nauwelijks oefen
ervaring met het luchtwapen had kunnen opdoen.68 Hardenberg deelde de luchtstrijdkrachten
in drie verschillende diensten in, namelijk de verkennings- en waarnemingsdienst, belast met de
strategische en tactische verkenning en de vuurleiding van de artillerie; de gevechtsvliegdienst,
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belast met de bescherming van de luchtverkenning, de luchtverdediging met jachtvliegtuigen
en het ingrijpen in de strijd op de grond met mitrailleurvuur en lichte bommen en de bombardementsvliegdienst, belast met de vernietiging van doelen buiten het bereik van de artillerie.69
Bij de totstandkoming van deze ‘leidraad’ kwam het tot verschil van inzicht tussen de
lva, waar Hardenberg en Van Santen van oordeel waren dat alle drie de diensten van de
luchtstrijdkrachten evenveel aandacht verdienden en het legerbestuur, dat vond dat de leidraad zich moest beperken tot de verkennings- en waarnemingsdienst, de taak waarvoor op dat
moment daadwerkelijk vliegtuigverbanden in Nederland bestonden.70 Als compromis volgde
een gedetailleerde uitwerking van de werking van die bestaande dienst en een meer globale
beschrijving van de beide andere diensten. In deze vorm verscheen in 1924 het door Van Santen
opgestelde Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten (V. Luchtstr. kr. ’25).71 De uitgifte
van dit officiële voorschrift legde de prioritaire rol van het Nederlandse luchtwapen ten dienste
van steun aan de grondtroepen met verkenning en waarneming als beleid vast.
Eerder dat jaar had Van Santen – ongetwijfeld als spreekbuis van de Generale Staf – tijdens
een lezing voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap een toelichting gegeven op de luchtvaartproblematiek van een klein land en uitgelegd waarom was gekozen voor
deze prioritaire rol. Hij betoogde dat Nederland – althans op de grond – een defensieve politiek voerde, wat overigens offensief optreden in de lucht niet hoefde uit te sluiten. Van Santen beweerde tevens dat het offensief optreden in de lucht zich tegen de zwakkere keerde. Dat
was in lijn met zijn eerder in Het Vliegveld geformuleerde ‘kwadratentheorie’, die inhield dat een
klein land in verhouding tot een groot land minder vliegtuigen kon voortbrengen, maar zich
voor een groter aantal doelen geplaatst zag.72 Nederland kon in zijn optiek daarom nooit het
zwaartepunt bij de bombardeervliegdienst leggen en ook de luchtverdediging was volgens die
theorie ongunstig. Nederland hoefde aan de wapenwedloop in de lucht niet mee te doen, want
het zwaartepunt van de landsverdediging lag evenals vroeger bij de grondstrijdkrachten, in het
bijzonder bij het Veldleger. Daarmee had de verkennings- en waarnemingsdienst de eerste prioriteit ten dienste van leger en vloot. De jachtvliegtuigen van de gevechtsvliegdienst dienden
zich daarbij vooral te richten op de bescherming van de verkenningsvliegtuigen.73 lva-commandant Hardenberg bevestigde in het Wetenschappelijk Jaarbericht 1925 de concentratie op de
verkenningstaak en erkende dat door de legerleiding
‘‘de meeste aandacht [wordt] geschonken aan den luchtverkennings- en waarnemingsdienst,
welke, met inbegrip van zijne bescherming, dan ook den hoofdschotel uitmaakt voor het
hulpwapen van de Weermacht, hetwelk een Nederlandsche militaire luchtvaartorganisatie
slechts kan zijn.’’74
Op 1 oktober 1925 volgde de overplaatsing van kapitein Van Santen naar de staf van de Vesting
Holland in Den Haag. Bij de lva werd zijn taak als tactisch leermeester overgenomen door eerste-luitenant der Grenadiers J.G.W. Zegers, die zich al snel ontpopte als een origineel denker en
scherpzinnig waarnemer van internationale luchtvaartontwikkelingen, die hij met een vlotte pen
wist te beschrijven.75 Vanaf 1926 nam Zegers76 in plaats van Hardenberg de verzorging van de jaarlijkse luchtvaartbijdrage aan het Wetenschappelijk Jaarbericht van de Vereeniging ter Beoefening
van de Krijgswetenschap voor zijn rekening en was hij eveneens een trouw bezoeker van de bijeenkomsten van die vereniging, waar hij spoedig als deskundige in luchtvaartzaken werd erkend.
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Al in zijn eerste jaarbericht gaf Zegers zijn visitekaartje af en maakte hij melding van de ontwikkelingen in de luchtmachten van grote Europese landen. Hij signaleerde dat zij een belangrijk
deel van hun luchtvloten bestemden voor strategische luchtbombardementen op vliegvelden,
stations en fabrieken. Hoewel de Nederlandse lva officieel als hoofdtaak het fungeren als hulpwapen ter ondersteuning van de strijdkrachten op de grond had, kon men volgens Zegers de
ogen niet sluiten voor de bombardementsdreiging die zich daardoor ook voor Nederland aftekende. Bij een nieuw Europees conflict zou het in bezit krijgen van bommenwerperbases in
Nederland oorzaak kunnen zijn van schending van de neutraliteit of voor aansluiting bij een
grote bondgenoot. Ook zou Nederland slachtoffer kunnen worden van bommenwerperaanvallen, waartegen een goede luchtverdediging onontbeerlijk was. Daarnaast zou het bezit van een
eigen Nederlandse bombardeervloot kunnen bijdragen tot een ‘indirecte luchtverdediging’ en
zelfs deel kunnen uitmaken van een bondgenootschappelijke bombardeervloot. Kortom, Nederland diende volgens Zegers ook voorbereidingen te treffen voor het luchtbombardement. Dat
kon het beste bij nacht gebeuren met de langeafstandsvliegtuigen van de klm, die na vordering relatief eenvoudig waren om te bouwen tot bommenwerper. De verkeersvliegtuigen maakten in de jaren twintig een grote ontwikkeling door. Zo maakten sterkere motoren en nieuwe
vlieginstrumenten het vervoer van zwaardere nuttige ladingen over grote afstanden bij nacht
en slecht weer steeds beter mogelijk en dat waren precies de eigenschappen waar het ook bij
bommenwerpers om ging. Om te experimenteren en de bemanningen al in vredestijd te oefenen in het nachtvliegen en navigeren, waren enkele soortgelijke vliegtuigen voor de lva nodig.
Hiervoor kwam er in 1927 een drietal driemotorige Fokker F.VIIa/3m-toestellen in dienst.
Voor het dagbombardement wees Zegers op de Fokker C.Ve-vliegtuigen die minister Lambooy in 1926 had gekocht voor de mld in de landversie, omdat hij ze als zeeverkenners niet meer
noodzakelijk achtte en ze daarom als lichte bommenwerpers wenste in te zetten.77 Tot slot waarschuwde Zegers voor het gevaar dat de concentratie van de gehele luchtvloot van de lva in één
organisatie op Soesterberg onder de geschetste luchtdreiging met zich meebracht. Hij bepleitte
daarom verspreiding van de luchtvloot en een grotere gelaagdheid van de lva-organisatie die
tot een zelfstandig wapen naast de infanterie, cavalerie en artillerie zou moeten worden verheven.78 Het waren anno 1927 profetische woorden en het zou zeker nog tien jaar duren voordat er
iets concreets mee werd gedaan.
Vanaf 1930 begon Zegers in het Wetenschappelijk Jaarbericht aandacht te vragen voor het
gedachtegoed van Douhet over de zelfstandige luchtoorlog, waaraan hij onmiddellijk grote consequenties voor de Nederlandse luchtverdediging verbond:
‘‘Indien het echter juist is, dat de beste luchtverdediging ligt in den luchtaanval of de bedreiging
daarmee en indien de doctrine algemeen aanvaard mocht worden, dat de luchtoorlogvoering
‘à outrance’ bij het uitbreken van den oorlog van overheerschenden invloed op den uitslag van
de totale oorlogvoering is, dan zal zich dus vroeg of laat de vraag ter beantwoording voordoen
of de Nederlandsche luchtvloot in een bondgenootschappelijk conflict al dan niet geheel of
grootendeels zal moeten kunnen worden ingezet, in overeenstemming met die beginselen.’’79
Met het verkondigen van de denkbeelden van Douhet zette Zegers de mogelijkheid van een
luchtoffensief en de verdediging daartegen op de agenda. Tijdens de Parijse Luchtvaartsalon van
december 1930 maakte Zegers nader kennis met de in Frankrijk op basis van de ideeën van Douhet
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in ontwikkeling zijnde croiseurs aériens. Dat waren de in het vorige hoofdstuk besproken meermotorige bcr-gevechtsvliegtuigen voor de luchtverdediging, zo nodig ook inzetbaar als verkenner of
bommenwerper.80 In een voordracht voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap
op 16 oktober 1931 lichtte Zegers zijn denkbeelden over de toepassing in Nederland van bommen
werpers als luchtkruisers voor de luchtverdediging verder toe. De bestaande eenpersoonsjagers
en de luchtafweer op de grond waren volgens hem niet meer afdoende om een massale aanval
van snelle vijandelijke bommenwerpers te weerstaan. Men zou het aantal jagers kunnen uitbreiden maar, zo beweerde Zegers, ‘‘Uitbreiding van het aantal jachtvliegtuigen zal de waarde van
de luchtverdediging minder verhogen dan vervanging van deze meerdere jachtvliegtuigen door
bombardeervliegtuigen. Dan kan de bombardeertaak tevens worden gecombineerd met de strategische verkenningstaak.’’ Hij achtte het noodzakelijk de bestaande drie (mobilisabele) jachtvlieg
tuigafdelingen aan te vullen met een strategische vliegtuiggroep van 24 vliegtuigen voor verkenning en dagbombardement. Geheel in lijn met zijn eerder geformuleerde ‘kwadratentheorie’ was
majoor Van Santen, Zegers’ voorganger als tactisch leermeester en inmiddels de opvolger van
Hardenberg als commandant van de lva, het in de discussie absoluut niet met Zegers eens om ten
koste van jachtvliegtuigen een bombardementsvloot op te tuigen.81
Dit was het begin van een ernstig verschil van inzicht tussen officieren van het luchtwapen
over de inrichting van de Nederlandse luchtverdediging met vliegtuigen dat de lva jarenlang in
zijn greep zou houden. Daarvoor moet eerst wat dieper op de luchtverdedigingsconcepten van
Zegers en zijn critici worden ingegaan. Het in 1932 voor het eerst verschenen driemaandelijks
tijdschrift Luchtmacht, waarvan Zegers de hoofdredactie voerde, bood een goed platform om
de voor- en tegenstanders van de uitrusting van de Nederlandse luchtstrijdkrachten met bommenwerpers aan het woord te laten. Omdat het neutrale Nederland natuurlijk geen agressieve
buitenlandse politiek voerde, lag aan de vermeende behoefte aan bommenwerpers een bepaalde
redenering – vergelijkbaar met de Franse, eveneens defensieve visie – ten grondslag. Zegers
lichtte deze uitvoerig toe in het Wetenschappelijk Jaarbericht 1933 en hij werkte deze verder uit in
Luchtmacht. Zijn redenering betrof het in toenemende mate tekortschieten van het zogeheten
‘alarmeringssysteem’ van de luchtverdediging, dat uitging van het opstijgen van eenpersoonsjagers na een alarmering door de luchtwachtdienst. Door de toegenomen vliegsnelheden was de
kans op tijdige onderschepping van vijandelijke bommenwerpers zelfs bij een perfect werkend
stelsel geringer naarmate hun doelen dichter bij de grens lagen.82
Als alternatief bracht Zegers het ‘bewakingssysteem’ met één- of tweemotorige meerper
soonsgevechtsvliegtuigen met een lange vliegduur naar voren, waarin hij meerdere voordelen
zag. Doordat een deel van de bewakende luchtvloot bij dreigend gevaar al in de lucht patrouil
leerde, kon een aanvaller nog vóór aanvang van het bombardement worden bestreden. Voor het
bewakingssysteem konden vliegtuigen worden gebruikt waarvan het stijgvermogen was opgeofferd ten gunste van een grotere vliegsnelheid. Dat maakte zwaardere vliegtuigen mogelijk en
het meevoeren van meer brandstof en bewapening. De twee- of meerpersoonsvliegtuigen die
voor het bewakingssysteem geschikt waren, konden – indien nodig – het gevecht afbreken. Ten
slotte noemde Zegers nog een belangrijk voordeel van dergelijke vliegtuigen in de Nederlandse
context: ‘‘…ze zijn tevens voor andere doeleinden (verkenning, bombardement) in te richten
en kunnen dus, na veroudering als jager, nog geruimen tijd in andere vliegtuigafdeelingen
dienst doen.’’83 Met dit concept had Zegers de Nederlandse variant gedefinieerd van het Franse
bcr-vliegtuig, de croiseur aérien, in het Nederlands ‘luchtkruiser’ genoemd.
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In Luchtmacht kwamen overigens ook de tegenstanders van dit luchtverdedigingsconcept van
Zegers aan het woord. Zo betoogde één van de meest ervaren jachtvliegers, reserveluitenant jhr. G.
Sandberg, dat alleen eenpersoonsjagers het snelheidsoverschot van 50 kilometer per uur konden
ontwikkelen dat nodig was om vijandelijke bommenwerpers te kunnen onderscheppen. Daarom
moest volgens hem aan het alarmeringssysteem worden vastgehouden.84 Nadat Sandberg in 1935
bij een vliegongeval was omgekomen, zette zijn collega-jachtvlieger jhr. mr. R.W.C.G.A. Wittert
van Hoogland de strijd voort tegen de opvatting dat de luchtkruiser het jachtvliegtuig zou verdringen.85 Ook uit de hoek van de luchtdoelartillerie kwam kritiek. Majoor der Luchtdoelartillerie
A.J. Maas, militair deskundige op het gebied van de grondgebonden luchtverdediging, roerde
zich met een artikel in Luchtmacht in deze discussie en beschouwde in zijn algemeenheid de volgende gevarieerde samenstelling noodzakelijk voor een goede luchtverdediging: een offensieve
luchtbombardeervliegdienst voor de aanval tegen de vijandelijke vliegdienst op de grond; een
krachtige defensieve jachtvliegdienst voor de bestrijding van de vijandelijke vliegdienst in de
lucht; krachtige actieve verdedigingsmiddelen op de grond voor plaatselijke verdediging van
militaire, militair-politieke, industriële en economische sleutelobjecten; een volledige, civiele
luchtbeschermingsdienst en juridische beveiligingsmiddelen in de vorm van luchtoorlogsrecht
of bijzondere conventies tot verbod of beperking van het luchtbombardement. Maar Maas constateerde in hetzelfde artikel dat
‘‘voor kleine Staten als Nederland het zwaartepunt der luchtverdediging in beginsel zal
moeten worden gelegd bij de wapens en middelen van den rechtstreekschen afweer en dat
beschikbaarstelling en ontwikkeling dezer middelen niet opgeofferd of geremd dienen te
worden door een onevenwichtige uitbouw van den bombardeervliegdienst…’’86
In 1934 werd de rol van het luchtwapen ter verkrijging van het luchtoverwicht ook in de officiële dienstvoorschriften voorzichtig opgewaardeerd. Dat jaar verscheen de Handleiding voor
het gevecht der groote eenheden (gevechtshandleiding) deel I,87 waarin het optreden der verbonden
wapens en de hogere bevelvoering centraal stonden. Ten opzichte van eerdere handleidingen uit
de jaren twintig was de passage over de ‘gevechtsvliegdienst’ ingrijpend gewijzigd en vermeldde
nu als taak:
“a. het verschaffen van de noodige veiligheid aan de vliegtuigen van den luchtverkenningsen waarnemingsdienst en van den bombardeervliegdienst, teneinde dezen het uitvoeren
van hun taak mogelijk te maken;
b. het vrijwaren van bepaalde plaatsen of landsgedeelten tegen vijandelijke luchtverkenningen en luchtbombardementen;
c. bij uitzondering het ingrijpen in het gevecht op den grond.”88
Het doel van de onder a. genoemde taak kon op tweeërlei wijze worden bereikt: hetzij door gezamenlijk optreden tegen de vijandelijke luchtstrijdkrachten ter verkrijging van een tijdelijk en
plaatselijk luchtoverwicht, of door het afzonderlijk begeleiden (escorteren) van de verkenningsvliegtuigen. Voor de strijd om het luchtoverwicht en voor de onder b. genoemde taak waren primair jachtvliegtuigen aangewezen. Van een luchtkruiser was in dit voorschrift uit 1934 dus nog
geen sprake.89
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Opvallend is ook de grote terughoudendheid waarmee de onder c. genoemde taak werd uitgewerkt. Deze taak, die na de Eerste Wereldoorlog werd aangeduid als ‘infanterievliegen’ en tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog onder de aanduiding close air support een grote vlucht zou nemen,
omschreef de gevechtshandleiding als
‘‘Het ingrijpen van den gevechtsvliegdienst (jachtvliegtuigafdeelingen en beschermingsvliegtuigafdeelingen) in het gevecht op den grond mag slechts bij bepaalde noodzakelijkheid worden bevolen, zulks met het oog op het gevaar, dat de vliegtuigen loopen om te worden afgeschoten, en in verband met de betrekkelijk geringe resultaten, welke met mitrailleurvuur uit vliegtuigen en door het afwerpen van bommen op verspreide doelen kunnen
worden verkregen. Het inzetten van den gevechtsvliegdienst is gewettigd, wanneer slechts
daardoor de strijd tot een goed einde kan worden gebracht of wanneer zich gevechtsomstandigheden voordoen, waarin de vijand zeer loonende doelen biedt en het noodzakelijk
wordt geacht, dat ook de vliegdienst het zijne bijdraagt om hem ernstige verliezen toe te
brengen (bijvoorbeeld tijdens een vijandelijken rivierovergang, bij een vijandelijken terugtocht, enzovoorts).’’90
Deze grote terughoudendheid, ondanks de Britse en Duitse successen met deze vorm van steun
aan de grondtroepen aan het westelijk front tijdens het laatste oorlogsjaar 1918, werd door het
gevaar van grote verliezen evenzeer bij andere luchtmachten gevoeld.91 Nadat de lva in augustus 1921 realistische oefeningen in het infanterievliegen met de IVe divisie had gehouden, constateerde commandant Hardenberg dat ‘‘herhaling van deze nabootsing der werkelijkheid, met
het oog op de groote gevaren voor personeel en materieel, die kunnen optreden bij een eventueel
motordefect, geen aanbeveling’’ verdiende.92 In plaats van directe luchtsteun aan de grondtroepen liet de nieuwe handleiding derhalve een verschuiving zien naar het verlenen van indirecte
steun aan het Veldleger door middel van het luchtoverwicht. Dezelfde trend was waar te nemen
in de buurlanden van Nederland.
Door toedoen van Zegers en enkele voorstanders van bommenwerpers uit Nederlands-
Indië was het blad Luchtmacht vooral een propagandamedium voor de zelfstandige luchtoorlog
‘à la Douhet’ en de luchtverdediging met luchtkruisers. Zegers liet zich daarbij vooral inspireren door de Franse vakliteratuur. Tussen 1932 en 1940 besprak Zegers in het blad niet minder
dan 274 artikelen uit de buitenlandse vakpers, waarvan 43 procent uit Frankrijk, 33 procent uit
Groot-Brittannië en 20 procent uit Duitsland. Eén van zijn eerste besprekingen betrof de Franse
vertaling van Douhets boek La Guerre de l’Air, die in een aantal nummers van het Franse blad Les
Ailes verscheen.93 Niet alleen Luchtmacht, maar ook de Militaire Spectator besteedde de nodige
aandacht aan de theorieën van Douhet en de oppositie daartegen, vooral waar het ging om de rol
van luchtstrijdkrachten ter ondersteuning van leger en vloot.94
Uiteindelijk had alle publiciteit en de openbare discussie over de rol van de luchtkruiser in
de luchtverdediging in 1934 ook de aandacht van de legerleiding getrokken. Bij de aanbieding
van de begrotingsvoorstellen voor de militaire luchtvaart voor 1935 aan de minister van Defensie
sloot de chef van de Generale Staf, luitenant-generaal H.A. Seyffardt, zich – voor het eerst – aan
bij de opvatting van de commandant lva P.W. Best over de nadelen van het eenpersoonsjachtvliegtuig dat
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‘‘…de beteekenis van dit vliegtuig afneemt naarmate de snelheid van de bombardeer- e.a.
vliegtuigen vermeerdert. Aangezien laatstbedoelde snelheden steeds meer die van den
modernen jager (als de D.XVII) naderen, wijzen nu reeds vele teekenen erop, dat binnen
afzienbaren tijd deze jager vermoedelijk niet meer tegen zijn oorspronkelijke taak zal zijn
opgewassen. Bovendien is het éénpersoonsjachtvliegtuig snel verouderd en kan dan feitelijk niet meer voor andere doeleinden (verkennen, bombardeeren, lessen) worden gebruikt.
Uiteraard zou van dit toestel nog wel een nuttig gebruik kunnen worden gemaakt aan het
gevechtsfront, doch in onze verhoudingen mogen voor dit doel in beginsel geen toestellen
worden uitgetrokken.’’
De indeling van snelle en krachtig bewapende meerpersoonsvliegtuigen bij de jachtvliegtuig
afdelingen zou, zo adviseerden beide militaire autoriteiten aan de minister van Defensie, de
gevechtsvaardigheid aanmerkelijk verbeteren. Aanschaf daarvan verdiende volgens hen aanbeveling, temeer omdat ‘‘bedoeld vliegtuig tevens geschikt is, om – indien de gevechtsomstandigheden in de lucht zulks veroorloven – te worden bestemd voor het verrichten van zelfstandige,
strategische verkenningsvluchten. Later zou het, als verouderd gevechtsvliegtuig, nog zeer goed
bruikbaar zijn als bombardeervliegtuig.’’95 Hier domineerde de keuze voor een vliegtuigtype dat
langer voor verschillende doeleinden te gebruiken was dan een snel verouderde eenpersoons
jager, boven de keuze voor een bepaald luchtverdedigingsconcept.
Samenvattend gold het luchtwapen in Nederland tot 1935 in het professionele denken als
ondergeschikt aan de grondstrijdkrachten en met verkenning en waarneming dienstbaar ten
behoeve daarvan, als aanvulling op of als substituut voor de traditionele rol van de cavalerie.
De aan het einde van de Eerste Wereldoorlog nog vanuit Soesterberg benadrukte noodzaak voor
een sterke luchtverdediging met jachtvliegtuigen verdween in de jaren twintig al spoedig onder
druk van bezuinigingen en bij gebrek aan een concrete bedreiging naar de achtergrond, om pas
rond 1934 weer te worden opgewaardeerd na het mislukken van het ontwapeningsoverleg en
de zich in Europa ontwikkelende angst voor de luchtoorlog. De door de theorieën van Douhet
en de Franse interpretatie daarvan geïnspireerde alternatieve ideeën van met name Zegers over
luchtverdediging met luchtkruisers werden intensief bediscussieerd, maar hadden in 1935 nog
geen officiële erkenning gekregen.

Politieke opvattingen over het luchtwapen 1920-1935
De Handelingen van de Eerste en de Tweede Kamer in de periode 1920-1935 bevatten nauwelijks
duidelijke opvattingen over de rol van het luchtwapen in het Nederlandse leger. Anders dan na
de Tweede Wereldoorlog legde de regering het over een langere prediode te voeren defensiebeleid destijds niet in Defensienota’s aan de volksvertegenwoordiging voor, maar voltrok het debat
tussen minister en Kamer zich uitsluitend aan de hand van de jaarlijkse begrotingen. Zelfs de
memories van toelichting op de begrotingen vertonen weinig beleidsmatige verduidelijking. De
belangrijkste gedachtewisseling over de rol van het luchtwapen in het leger vond plaats via het
voorlopig verslag van een commissie van rapporteurs uit de Kamer en de reactie daarop van
de minister in zijn memorie van antwoord, gevolgd door de mondelinge behandeling van de
begroting in de Tweede Kamer en soms ook wel in de Eerste Kamer. Het in stand houden van
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een luchtwapen als onderdeel van het Nederlandse leger was voor de Kamermeerderheid geen
punt van discussie, gelet op de indrukwekkende rol die het vliegtuig in de Eerste Wereldoorlog
had gespeeld. Eind 1919, bij de behandeling van de oorlogsbegroting voor 1920, stelde het vdb-
Kamerlid H.P Marchant met steun van het sdap-lid K. ter Laan een drastische korting op het
luchtvaartbudget voor. Minister Alting von Geusau wees dat echter van de hand:
‘‘Als men nu eenmaal meent – op dat standpunt sta ik en, naar ik meen, de meerderheid
van de Kamer – dat er een weermacht moet zijn, dan gaat het in den tegenwoordigen tijd
niet aan die weermacht te ontbloten van een van de voorname oorlogsmiddelen, welke in
den afgeloopen oorlog van uitnemende beteekenis zijn gebleken. (…) Elk veldleger echter,
dat optreedt, heeft een vliegdienst noodig voor verkenningen en voor waarnemingen, en
vooral voor de regeling van het vuur der artillerie en voor het tegengaan van verkenningen
der tegenpartij. In den afgeloopen oorlog is dan ook de vliegdienst van buitengewoon groote
beteekenis geweest voor bedoelde handelingen niet alleen, maar ook voor het verheffen van
het moreel van den soldaat, zoodat ik mij niet kan voorstellen dat men op het oogenblik een
leger ten strijde zou kunnen sturen met de wetenschap erbij: wij bezitten niet een militairen vliegdienst en hebben geen waarnemers en verkenners en kunnen niet ons artillerievuur regelen zooals de tegenpartij. Daarom is het een punt, dat mij zeer bijzonder aan het
hart gaat. Ik wil wel deze verklaring afleggen, dat indien men het mij onmogelijk maakt op
bescheiden schaal den vliegdienst in het leger te blijven inrichten, ik dat een zeer bijzondere
benadeeling zou achten van de weerkracht van het geheele Nederlandsche leger en daarom
verzoek ik de Kamer met den meesten aandrang om deze gelden niet te schrappen.’’96
Opvallend is dat de minister, naast de noodzaak het leger te voorzien van een verkenningsen waarnemingsmiddel dat in de oorlog waardevol was gebleken, opnieuw het morele aspect
noemde. Het in militaire kringen benadrukte functioneren van het luchtwapen in het kader
van de luchtverdediging kwam in de politieke discussie begin jaren twintig nauwelijks aan de
orde, omdat een duidelijke dreiging ontbrak. In die jaren draaide het parlementaire debat over
de militaire luchtvaart vrijwel uitsluitend rond de bezuinigingen, de aanschaf van vliegtuigen
en personeelsaangelegenheden. Als rode draad door de debatten tussen minister en Kamer in de
jaren twintig en begin dertig liep de zorg over de kosten van het luchtwapen. Onbekend als zij
waren met de karakteristieken van het luchtwapen, hikten de Kamerleden aan tegen de noodzaak om de kostbare vliegtuigen regelmatig te vervangen als gevolg van de snel voortschrijdende technologie. Minister van Oorlog Van Dijk had in 1922 de grootste moeite om begrip in
de Kamer te kweken voor het gegeven dat een vliegtuig bij normaal gebruik een operationele
levensduur van slechts vier jaar had.97 Dat was van een totaal andere orde dan de levensduur van
vele tientallen jaren voor schepen en geschut, waaraan de politici gewend waren. In lijn met de
stringente budgettering van het leger bepaalde minister Van Dijk het aandeel van de lva daarin
op tweeënhalf procent van het legerbudget.98
Een fundamentele gedachtewisseling over de rol van het luchtwapen bij de handhaving van
de neutraliteit vond in het politieke debat slechts sporadisch plaats. In één van de zeldzame
inhoudelijke gedachtewisselingen in 1926 pleitte het liberale Kamerlid A.G.Æ. ridder van Rappard – met steun van oud-minister Van Dijk – naar aanleiding van een forse reductie van het aanschafbudget voor vliegtuigen voor versterking van het luchtwapen met het volgende argument:
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‘‘Een goed uitgeruste vliegdienst, broodnoodig voor het verrichten van verkenningen, het
verstoren van den opmarsch der strijdkrachten, is het wapen der toekomst, en daarom is het
een gebiedende eisch, dat desnoods een onevenredig groot deel der defensie-uitgaven voor
luchtverdedigingsdoeleinden wordt besteed.’’99
Namens de regering gaf minister Lambooy echter aan hierin geen aanleiding te zien om de plannen aan te passen.100
Naar aanleiding van Britse luchtmanoeuvres in 1929 sprak de Eerste Kamer voor het eerst
haar zorg uit over de onverdedigbaarheid van de bevolkingscentra tegen luchtaanvallen. Naast
vdb-senator professor Van Embden, die al jaren op dat thema hamerde om voor ontwapening
te pleiten, vroegen ook andere senatoren of de regering overwoog in plaats van afweermiddelen
te dreigen met represailles of preventieve aanvallen, zoals de Britse pers als beste methode verkondigde.101 Minister Lambooy betoogde hierop dat met een goed georganiseerde luchtverdediging wel degelijk een behoorlijke beveiliging mogelijk was. Hij verwierp de in het buitenland
aangehangen opvatting dat de tegenaanval de beste verdediging was, wat voor een klein land
zonder offensieve luchtvloot geen optie was. Hij wees erop dat de Nederlandse luchtvaartdiensten waren georganiseerd als hulpdiensten van leger en vloot en geenszins als ‘‘onafhankelijke
luchtvloot’’ konden fungeren:
‘‘Een dreigen met represailles en het doen van preventieve aanvallen op vijandelijke vliegkampen e.d. zullen alleen dan effect hebben, indien over een zeer krachtige offensieve luchtvloot met sterke bombardementsvliegtuigafdeelingen – georganiseerd als z.g. “onafhankelijke luchtvloot” – kan worden beschikt. Dat de actie van een dergelijke luchtmacht indirect
aan de beveiliging van het land ten goede kan komen, zal duidelijk zijn. Echter dient te worden opgemerkt, dat met die indirecte beveiliging nimmer zal kunnen worden volstaan, zelfs
niet in het land met de sterkste offensieve luchtmacht ter wereld, omdat het steeds een open
vraag zal blijven of men in geval van oorlog niet een nog veel sterkere combinatie tegenover
zich zal vinden. Het zou van slecht beleid getuigen, indien alleen op de preventieve werking
van een offensieve luchtmacht zou worden vertrouwd.’’102
Vanaf dat moment concentreerde de parlementaire discussie zich in eerste instantie op het
vraagstuk van de luchtbescherming, een teken dat de internationaal toenemende angst voor
een allesvernietigende luchtoorlog ook tot Nederland doordrong. Lambooy’s opvolger dr. L.N.
Deckers gaf in 1931 een uitvoerig overzicht van de maatregelen die de regering had getroffen
om de uitwerking van luchtaanvallen tegen de burgerbevolking te beperken. Naast haar verantwoordelijkheid voor een ‘krachtige luchtverdediging’ had Defensie in nauwe samenwerking
met het ministerie van Binnenlandse Zaken een ‘Leidraad luchtbeschermingsdienst’ opgesteld
waarmee gemeentebesturen zo’n dienst lokaal konden voorbereiden.103 Dat de luchtdreiging
inmiddels brede lagen van de bevolking bezighield, bleek uit de oprichting op 12 mei 1933 van de
Studievereeniging voor den Luchtbeschermingsdienst. Deze door de Dordrechtse burgemeester P.L. de Gaay Fortman voorgezeten vereniging organiseerde lezingen en congressen om de
bevolking en het openbaar bestuur te interesseren voor preventieve maatregelen tegen de gevolgen van luchtaanvallen. De Luchtbeschermingswet van 15 augustus 1935104 koppelde de actieve
(militaire) luchtverdediging en de passieve luchtbescherming van elkaar los. Daarmee kwam de
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verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burgerbevolking met ingang van 1936 te liggen
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Rijksinspectie voor de Bescherming van de Burgerbevolking tegen Luchtaanvallen).105 Omdat de luchtbescherming buiten dit onderzoek van het
luchtwapen valt, wordt hierop niet verder ingegaan.
Ondertussen maakten de volksvertegenwoordigers in de Legercommissie106 zich zorgen
over de landsverdediging onder de toenemende bezuinigingen die het gevolg waren van de economische crisis. De regering had in 1931 onder leiding van oud-minister van Koloniën C.J.I.M.
Welter een staatscommissie tot verlaging van de rijksuitgaven ingesteld en in 1933 opnieuw een
commissie onder leiding van staatsraad A.W.F. Idenburg aan het werk gezet om op de defensieuitgaven te bezuinigen. Op 11 november 1933 sprak de bezorgde Legercommissie met de chef van
de Generale Staf, generaal Seyffardt, over maatregelen tegen strategische overvallen. Gevraagd
werd naar de waarde van de weermacht met het oog op de luchtoorlog, ervan uitgaande dat bij
het uitbreken van een oorlog terstond een sterke vijandelijke luchtmacht zou optreden. De generaal trachtte de parlementariërs gerust te stellen en erop te wijzen dat Nederland in voorkomend
geval op bondgenoten kon vertrouwen. Hij zei:
‘‘Nederland moge over een kleine luchtmacht beschikken, maar wat wij hebben is voortreffelijk, en hoeft wat de hoedanigheid betreft voor geen enkel land onder te doen. Het spreekt
vanzelf dat wij gaarne meer zouden hebben. Doch wij zullen nooit alleen staan; versterking
op de grond is moeilijk, maar versterking van de luchtstrijdkrachten kost enkele uren. Daartegen bestaat uit tactisch oogpunt geen bezwaar.’’107
Dit was wel een zeer optimistische voorstelling van de staat waarin het Nederlandse luchtwapen
zich bevond en de snelheid waarmee bondgenoten hulp konden bieden. Ook bestonden geen
richtlijnen voor de lva hoe met eventuele bondgenoten samen te werken. Bij deze gedachtewisseling met de Legercommissie moet worden bedacht dat de Tweede Kamer niet in detail over de
kwalitatieve en kwantitatieve sterkte van de lva werd geïnformeerd. Dat de legerleiding deze
kans niet kon of wilde aangrijpen om via de Legercommissie politieke druk uit te oefenen ter
verbetering van het luchtwapen is slechts te verklaren uit een rigide zuinigheidsdenken.
Op 28 maart 1934 uitte de Legercommissie tegenover koningin Wilhelmina haar grote zorg
over de op basis van haar onderzoek geconstateerde leemten in de organisatie en uitrusting van
het leger. Eén van de zeven punten die de commissie daarbij onder de aandacht bracht was dat
de luchtverdediging naar haar oordeel onvoldoende was voorbereid.108 Ondanks de sussende
woorden van generaal Seyffardt groeide in politieke kringen het besef dat er grote spanning
bestond tussen de noodzaak om voor een goede (lucht)verdediging te zorgen en het daarvoor
beschikbare budget. Terwijl in de jaren twintig het gevaar van een nieuwe oorlog nog ver weg
was, begon na het mislukken van de Ontwapeningsconferentie en de opkomst van bommenwerpervloten in de grote buurlanden ook in de Nederlandse politiek onrust te ontstaan over de
verdedigbaarheid van het land tegen luchtaanvallen.
Terwijl Nederland begin jaren dertig steeds dieper wegzakte in de economische wereldcrisis, wist de Nederlandse burgerluchtvaart in positieve zin veelvuldig de aandacht op zich te
vestigen, wat onder de bevolking grote geestdrift teweegbracht. De regelmatige luchtverbinding tussen Amsterdam en Batavia, die de klm sinds 1930 onderhield, de snelle postvlucht
van de ‘Pelikaan’ eind 1933 en de successen van de ‘Uiver’ in de luchtrace Londen-Melbourne in
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1934, versterkten het beeld dat de luchtvaart in twee decennia een enorme ontwikkeling had
doorgemaakt.109
De technologische ontwikkeling gold ook voor de militaire luchtvaart, maar het luchtwapen
kon nauwelijks profiteren van het enthousiasme van het grote publiek. De sterke bezuinigingen op de overheidsuitgaven werkten door in het defensiebudget en resulteerden daarmee ook
in dalende uitgaven voor het luchtwapen. Eind 1934 verwees het rksp-lid Th.F.M. Schaepman
in het Tweede Kamerdebat over de defensiebegroting-1935 naar de verrichtingen in de burgerluchtvaart en vroeg daarbij aandacht voor de problematiek van het luchtwapen van het leger. Hij
zag een sterke luchtverdediging, bij voorkeur in Nederland en Nederlands-Indië als één geheel
georganiseerd, als een van de belangrijkste voorwaarden voor de handhaving van de neutraliteit.110 Schaepmans pleidooi voor versterking van de rol van de luchtstrijdkrachten bij de verdediging van Nederland ontlokte bij minister Deckers een nogal terughoudende reactie:
‘‘Hoezeer ik ook van de belangrijkheid van het luchtwapen overtuigd ben, ik moet er dus
voor waarschuwen aan dit wapen een allesoverheersende beteekenis toe te kennen, zooals
dat tegenwoordig telkens weer in sommige bladen gebeurt. Ik begrijp dat ook wel. Het vliegtuig spreekt sterk tot de volksverbeelding, het is ook een pracht van een vervoermiddel en er
is in de toekomst nog veel meer mede te bereiken dan wij er tot nu toe mede bereikt hebben,
maar dit wil nog niet zeggen, dat men aan het vliegtuig een alles overheerschende betee
kenis moet toekennen voor de verdediging van ons land. Dat is in strijd met alles wat iedere
militaire deskundige u ernstig kan uitleggen en ik moet ook de geachte afgevaardigde erns
tig waarschuwen tegen de meening, dat wanneer wij maar veel vliegtuigen hebben, wij voor
de defensie verder niets behoeven te doen.’’111

Visie op de rol van het luchtwapen anno 1935
In de eerste vijftien jaar van het Interbellum worstelde het neutrale Nederland met zijn defensie.
In plaats van ontwapening of een symbolische verdediging in combinatie met te hulp schietende bondgenoten, koos de regering er met steun van de volksvertegenwoordiging voor de
strategie van gewapende neutraliteitshandhaving voort te zetten. Evenals voorheen speelde een
groot Veldleger daarbij de hoofdrol, maar het bleek moeilijk de verworvenheden uit de Eerste
Wereldoorlog in dit concept in te passen. Het volgen van de nieuwe vormen van oorlogvoering
die de grote mogendheden hadden geïntroduceerd, met het luchtwapen en de mechanisatie
als belangrijkste uitingen, stond op gespannen voet met de bezuinigingen op de overheidsuitgaven.112 Als gevolg van de hierdoor noodzakelijke keuzes kreeg het luchtwapen, dat uit een
oogpunt van het moreel van de eigen troepen noodzakelijk werd geacht, een beperkte taak ten
dienste van het Veldleger. Tot rond 1930 werd aan de luchtverdediging, mede als gevolg van de
geringe dreiging, zowel in militaire kring als in de politiek weinig aandacht besteed.
Aan het begin van de jaren dertig was de vliegtuigtechnologie zover voortgeschreden en
hadden internationale theoretici zozeer gepleit voor een offensief optredend luchtwapen, dat
de publieke opinie in Nederland oog kreeg voor de realiteit van een luchtoffensief als opening
van een nieuwe oorlog.113 Zeker toen de Volkenbond in 1933 niet in staat bleek tot ontwapenings
maatregelen ter beteugeling van offensieve luchtstrijdkrachten en Adolf Hitler de Duitse uit60
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treding uit de bond aankondigde, werd dat gevaar ook in Nederland realistischer. Tegelijkertijd
noopte de economische crisis de Nederlandse regering tot het verder aanhalen van de broekriem,
ook op defensiegebied, zoals blijkt uit de instelling van de bezuinigingscommissies-Welter
en -Idenburg. Zowel professionele militaire kringen als de politiek moesten het luchtverde
digingsprobleem onder ogen zien.
De grotere aandacht voor de luchtverdediging had binnen de legerleiding het effect dat het
bevechten van het beperkt luchtoverwicht ter bescherming van het optreden van het Veldleger
en vitale delen van het land in de gevechtshandleiding van 1934 als een prominentere taak voor
de gevechtsvliegdienst van het luchtwapen werd vastgelegd. Over de beste manier om deze taak
in te vullen ontstond vanaf 1930 onenigheid tussen de deskundige officieren binnen het luchtwapen. Zegers pleitte op basis van bestudering van buitenlandse theorieën en concrete vliegtuig
ontwikkelingen jarenlang voor een ‘bewakingssysteem’ met luchtkruisers, terwijl Van Santen
als spreekbuis optrad van diegenen die daarin niets zagen en vasthielden aan het gangbare ‘alarmeringssysteem’ met eenpersoonsjachtvliegtuigen. Tegen 1934 leek Zegers ook de lva-commandant en de chef van de Generale Staf te hebben overtuigd, zoals bleek uit de aanbeveling aan
minister Deckers om de aanschaf van zwaarbewapende meermotorige gevechtsvliegtuigen als
alternatief voor éénmotorige jachtvliegtuigen te overwegen. Door de bezuinigingen was daarvoor echter geen geld in de begroting, dat al opging aan de lopende bestellingen voor verkennings- en lesvliegtuigen. De minister moest in de Tweede Kamer erkennen dat versterking van
het luchtwapen weliswaar noodzakelijk, maar onder de omstandigheden niet mogelijk was.114
In het politieke debat groeide in de jaren dertig onder de parlementariërs de angst voor
luchtbombardementen op grote steden in het geval van een nieuwe Europese oorlog. Daarbij
ging hun belangstelling in de eerste plaats uit naar de maatregelen die de regering nam op het
gebied van de luchtbescherming, ofwel de passieve luchtverdediging.115 Volgens minister Deckers
behoorden deze maatregelen tot de verantwoordelijkheid van de burgemeesters, waarbij de regering volstond met het scheppen van een wettelijke basis voor de luchtbeschermingsdienst en het
verstrekken van een leidraad voor informatie van de gemeentebesturen om deze in staat te stellen
de nodige voorbereidingen te treffen.116 Voor een urgente versterking van de actieve luchtverdediging bleek bij de regering tot 1935 geen draagvlak te bestaan.

Het luchtwapen krijgt vanaf 1935 een hoofdrol bij de neutraliteitshandhaving
Het jaar 1935 is om een aantal redenen als een keerpunt in het Nederlandse defensiebeleid en in
het denken over het luchtwapen aan te merken. Sinds Hitler in Duitsland aan de macht was, had
hij het land teruggetrokken uit de Volkenbond en de Duitse herbewapening in gang gezet. De
opbouw van de Luftwaffe vorderde gestaag, eerst in het geheim, maar nadat Göring het bestaan
ervan in maart 1935 bekend had gemaakt, voor iedereen zichtbaar. Groot-Brittannië en Frankrijk
waren intussen begonnen hun luchtmacht uit te breiden en ondernamen diplomatieke stappen
om de luchtdreiging te beteugelen. Toen de Britse vice-premier Baldwin in juli 1934 de uitbreiding van de raf in het Lagerhuis toelichtte, had hij gezegd: ‘‘Let us never forget this: since the
day of the air the old frontiers are gone. When you think of the defence of England you no longer
think of the chalk cliffs of Dover; you think of the Rhine. That is where the frontier lies.’’117 Die
uitspraak zorgde ook in Nederland voor enige opschudding in militaire kringen, ook al constaHET LUCHTWAPEN IN HET NEDERLANDSE DEFENSIEBESTEL TOT 1940
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teerde de Nederlandse gezant in Londen na een gesprek met Baldwin dat deze zeker niet gedoeld
had op een militaire samenwerking met Nederland.118 De nieuwe chef van de Generale Staf, generaal-majoor I.H. Reijnders, lichtte de risico’s van een Duits of Brits bezit van vliegbases in Nederland aan minister Deckers toe in een uitvoerige nota, waarin hij de kans op een Duitse schending
van het hele Nederlandse gebied als flankbeveiliging tegen Britse luchtaanvallen aanmerkelijk
groter achtte dan een soortgelijke Britse actie. Een Nederlandse deelname aan het luchtpact
achtte hij niet raadzaam.119 Hij reageerde daarmee op de Brits-Franse verklaring van Londen van
3 februari 1935, waarin beide landen opnieuw een West-Europees luchtpact in aanvulling op het
verdrag van Locarno aan Duitsland hadden voorgesteld, waarbij de verdragspartijen ‘‘…would
undertake immediately to give assistance of their air forces to whichever of them might be the
victim of unproved aerial aggression by one of the contracting parties.’’120 Uiteindelijk kwam er
van de gehoopte wapenbeheersing door middel van zo’n luchtpact met Duitsland niets terecht.

De omslag naar versterking van de defensie
Al eerder had generaal Reijnders bij minister Deckers aangedrongen op maatregelen ter versterking van de Nederlandse defensie. Na de dood van de Duitse rijkspresident Paul von Hindenburg
in augustus 1934 had Hitler alle macht, waaronder nu ook die van staatshoofd, en het oppergezag van de strijdkrachten naar zich toe getrokken. De ongerustheid onder de Nederlandse
officieren voor een ‘strategische overvalling’, het openen van vijandelijkheden met troepen op
vredessterkte zonder mobilisatie en concentratie,121 stak de kop weer op. Dat kwam onder meer
naar voren toen de directeur van de Hogere Krijgsschool aan Reijnders verslag uitbracht over de
gehouden winteroefening 1934-35. Deze strategische oefening op de kaart ging uit van de veronderstelling dat Nederland door een gering aantal Duitse troepen werd overvallen en kolonel jhr.
J.Th. Alting von Geusau trok de onrustbarende conclusie
‘‘…dat ons land in het huidig tijdsgewricht onvoldoende beveiligd geacht wordt tegen strategische overvallingen, zoowel tegen overvallingen met een beperkt doel, d.w.z. slechts strekkende tot verstoring van onze mobilisatie als tegen overvallingen van veel verdere strekking,
d.w.z. de zoodanige die beoogen Nederland feitelijk reeds voor het begin van een oorlog binnen te vallen met het doel in dien oorlog te beschikken over het Nederlandsche territoir met
zijn militaire en economische hulpmiddelen, zijn havens, zijn vliegvelden en vooral zijn
doormarschgebied.’’122
Reijnders maakte van deze conclusie over de kwetsbaarheid van Nederland gebruik in een lange
nota, die hij in februari 1935 op verzoek van minister Deckers123 had opgesteld ter verbetering
van de vele tekortkomingen in de landsverdediging die hij sinds zijn aantreden als chef van de
Generale Staf op 1 mei 1934 had aangetroffen. In de nota pleitte Reijnders in het bijzonder voor
uitbreiding van het contingent dienstplichtigen, verhoging van de geoefendheid en verbetering van de materiële uitrusting van het leger, met name infanteriegeschut, luchtdoelgeschut
en vliegtuigen.124 Speciaal wees hij de bewindsman op het luchtgevaar, waarbij hij er niet aan
twijfelde dat een Duitse overval gepaard zou gaan met bombardementen op Nederlandse vliegvelden en verkeersknooppunten, regeringsgebouwen en commandocentra.125 Hoewel minister
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Deckers dus goed geïnformeerd was over de zwakke toestand van de Nederlandse krijgsmacht,
nam hij geen drastische maatregelen meer voordat hij in de nasleep van de kabinetscrisis van
juli 1935 naar het ministerie van Landbouw verhuisde.
In het derde kabinet-Colijn had de minister-president niet alleen de portefeuille van Koloniën, maar was hij vanaf 2 september 1935 gedurende twee jaar ook minister van Defensie ad
interim. Het optreden van de krachtdadige Colijn betekende niet alleen een omslag in het Nederlandse defensiebeleid, maar leidde ook tot een grotere samenloop in de opvattingen over de verdediging van het moederland en van Nederlands-Indië. In de troonrede van 17 september 1935
had koningin Wilhelmina al voorstellen ‘‘tot het treffen van eenige bijzondere voorzieningen
inzake de middelen ter verdediging van het Koninkrijk’’ aangekondigd.126
Op 25 november ontvouwde minister Colijn in de memorie van antwoord van de defensie
begroting 1936 zijn visie op het te voeren defensiebeleid, waarin hij benadrukte dat eigen kracht
belangrijker zou moeten zijn dan het vertrouwen op bondgenoten:
‘‘De doelstelling van de Nederlandsche weermacht, zoo hier te lande als in Nederlandsch-
Indië, kan kortweg aldus worden aangeduid, dat die weermacht dient om, naast handhaving
van orde en rust, de naleving der verplichtingen, die op het Koninkrijk als lid der volkerengemeenschap rusten, te verzekeren. Deze doelstelling brengt mee, dat de weermacht van
zoodanige sterkte en uitrusting zij, dat zij voldoende ontzag inboezemt om een vreemde
mogendheid te weerhouden lichtvaardig tot schending onzer neutraliteit over te gaan en
dat zij in staat zij de schending dier neutraliteit – indien zij onverhoopt mocht intreden –
met kracht te wederstaan. Hierin ligt opgesloten, dat ook tegen hen die een aanslag op onze
onafhankelijkheid mochten ondernemen, krachtige weerstand geboden moet kunnen worden. De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben duidelijk aangetoond, dat, hoezeer
eenerzijds de beteekenis der ‘collectieve veiligheid’, in het Volkenbondssysteem beoogd, ook
voor een land als Nederland geenszins valt te onderschatten, anderzijds in de tegenwoordige
phase van de ontwikkeling van den onderlingen bijstand geen groote verwachtingen mogen
worden gekoesterd omtrent een snelle militaire hulp. Nu is het zonder uitvoerig betoog
duidelijk, dat deze aan de weermacht te stellen eischen zich kunnen wijzigen met de veranderingen, die in de internationale verhoudingen tot uiting komen. Wat gisteren voldoende
scheen, kan morgen zeer wel onvoldoende zijn.’’127
Gelijktijdig met deze memorie diende Colijn een wetsvoorstel in tot instelling van een Defensiefonds van 53 miljoen gulden om – in aanvulling op de normale defensiebegroting – de materiële
uitrusting van land- en zeemacht versneld te verbeteren. Als de twee meest urgente aanschaffingen noemde het wetsvoorstel luchtdoelbestrijdingsmiddelen en vliegtuigen. Ter toelichting
van dat laatste merkte Colijn op: ‘‘Ten aanzien van de sterkte der luchtstrijdkrachten bestaat
een aanmerkelijke achterstand, terwijl bovendien van het aanwezige vliegtuigmaterieel een niet
onbelangrijk deel als verouderd moet worden beschouwd.’’128 Enkele weken later gaf Colijn nog
een belangrijke, nadere invulling hoe hij de versterking van het luchtwapen zag: ‘‘Het ligt in
het voornemen jacht- en verkenningsvliegtuigen aan te schaffen. Bommenwerpers, al dienen
deze niet voor het ondernemen van vijandelijkheden onzerzijds, zijn niettemin voor de verdediging des lands onmisbaar.’’129 Ook in het parlement werd van verschillende kanten de noodklok
geluid over de slechte toestand waarin de luchtverdediging van Nederland zich bevond. Vooral
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het Tweede Kamerlid voor de rksp en politiek hoofdredacteur van het dagblad Het Centrum
Schaepman roerde daarbij stevig de trom en bepleitte een grotere zelfstandigheid van het luchtwapen en concentratie van alle luchtverdedigingsorganen onder één instantie.130 Minister Colijn
beaamde in december 1936 de door veel Kamerleden uitgesproken mening ‘‘…dat het luchtwapen, mede gelet op de verhoogde beteekenis daarvan, in hooge mate paraat moet zijn en zooveel
mogelijk vervolmaakt dient te worden.’’ Hij erkende dat er aan de paraatheid van de militaire
vliegdienst veel ontbrak doordat
‘‘de financieele toestand in een reeks afgeloopen jaren er toe heeft geleid aan den vliegdienst
minder ten koste te leggen dan op zich zelf gewenst zou zijn geweest. Dit spreekt te meer,
doordat juist in die jaren op luchtvaartgebied in technisch opzicht aanzienlijke vorderingen
zijn gemaakt, zooals in andere landen en ook bij onze burgerluchtvaart duidelijk aan den
dag is getreden.’’131
Colijn gaf hiermee achteraf toe dat de regering het luchtwapen uit financiële overwegingen
had verwaarloosd, terwijl de dreiging vanuit de lucht juist was toegenomen. Maar zelfs voorstanders van het luchtwapen als Schaepman en de anti-revolutionaire oud-minister J.J.C. van
Dijk lieten zich kritisch uit over de door Colijn aangekondigde aanschaf van bommenwerpers.
In het debat over de instelling van het Defensiefonds probeerde Colijn dit voornemen te verduidelijken:
‘‘Maar laat ik het dan zoo mogen zeggen, want dat is de bedoeling geweest, dat wij geen
bommenwerpers aanschaffen, om daarmede vijandelijkheden tegenover een ander land te
openen. Dat is de strekking er van geweest, hetgeen niet zeggen wil, dat, wanneer wij aangegrepen worden, wij dan van die bommenwerpers geen gebruik zouden maken om den
vijand die deze misdaad tegen ons begaan heeft, ook van onze zijde kennis te doen maken
met onze luchtmacht. Het spreekt vanzelf, de heeren Van Dijk en Schaepman hebben daar
beide gisteren op gewezen, dat uit het algemeen defensief karakter van onze weermacht niet
voortvloeit, dat tactisch, en onder bijzondere omstandigheden zelfs strategisch, niet aanvallend zou mogen worden opgetreden door de weermacht die wij hebben. Want het geldt nog
steeds, dat in veel gevallen de aanval nog altijd de beste soort van verdediging is. Ongetwijfeld, Mijnheer de Voorzitter, de eerste klap, die blijft een daalder waard.’’132
De keuze van Colijn ten gunste van bommenwerpers als luchtkruisers voor het Nederlandse
luchtwapen – waarop Zegers al enkele jaren had aangedrongen – verdient nadere analyse.

Bommenwerpers als luchtkruisers
Nu Colijn vanaf september 1935 niet alleen als premier, maar ook als minister van Koloniën en
Defensie ad interim verantwoordelijk was voor de verdediging van het Koninkrijk in Azië en
Europa, kwamen de discussies over de rol van het luchtwapen en de taak van bommenwerpers
parallel te lopen. Als oud-officier van het knil had de verdediging van de Indische archipel
tegen een toenemende Japanse dreiging in de jaren dertig Colijns grote belangstelling. Aan zijn
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directeurschap van de Bataafsche Petroleum Maatschappij had hij veel contacten in Groot-Brittannië overgehouden en als premier consulteerde hij regelmatig Britse bewindslieden en politici over de koloniale belangen in het Verre Oosten.133 Hij vond de Japanse bedreiging van agressie tegen de Indische archipel urgenter dan die van Duitsland tegen het moederland, maar
lange tijd vond hij de bezuiniging op de overheidsuitgaven nog belangrijker.134 In dat verband
had hij bij zijn aantreden als premier in 1933 samen met toenmalig minister Deckers een bezuinigingscommissie onder voorzitterschap van oud-gouverneur-generaal van Indië A.W.F. Idenburg ingesteld. Deze commissie moest – met handhaving van de defensiedoelstelling – aanzienlijke besparingen zoeken op de defensiebegrotingen voor Nederland en Nederlands-Indië.
Bij de installatie van de commissie-Idenburg op 11 september 1933 memoreerde Colijn dat de
uitgaven voor leger en vloot in Nederland tussen 1922 en 1932 al waren teruggelopen van 120 tot
90 miljoen gulden per jaar, terwijl die in Indië een soortgelijk beeld vertoonden. Desondanks
verwachtten de ministers van Idenburg toch nog een besparing van 25 à 30 miljoen gulden,
waarvan de helft voor beide legers en de helft voor rekening van de marine moest komen.135
Toen de commissie-Idenburg op 6 januari 1934 haar rapport presenteerde, was de Geneefse
Ontwapeningsconferentie inmiddels mislukt en had Hitler zijn vertrek uit de Volkenbond aan
gekondigd. Ook Idenburg moest concluderen dat de grens van het toelaatbare was bereikt, zo
niet overschreden. Desondanks bevatte het rapport, dat pas op 19 februari 1934 openbaar werd
gemaakt, nog wel verschillende bezuinigingsmaatregelen, maar de meeste hiervan zouden niet
meer voor uitvoering in aanmerking komen.136 Daarmee markeerde het rapport-Idenburg het
einde van vijftien jaar lang bezuinigen op defensie.
De commissie-Idenburg had in het bijzonder geworsteld met het vraagstuk van de goedkoopste manier van uitrusting voor de Indische defensie: slagkruisers of vliegtuigen? In Indië
was al sinds 1931 vanuit de vliegdienst van het knil gepleit voor een concept voor indirecte verdediging door met langeafstandsbommenwerpers de naderende vijandelijke vlootverbanden
aan te vallen, nog voordat troepenlandingen zouden hebben plaatsgevonden.137 Op die manier
trachtte het knil een wijziging af te dwingen van de ‘Defensiegrondslagen’ die de regering in
1927 had vastgesteld en waarin het knil verantwoordelijk was voor orde en rust op met name
het hoofdeiland Java en de marine was belast met de handhaving van de neutraliteit in de buitengewesten.138
Colijn had Idenburg gewezen op de nieuwere internationale opvattingen over de defensie,
die aangaven dat er een verschuiving zou moeten plaatsvinden van de marine naar de luchtmacht. In haar rapport kon de commissie over deze kwestie niet met een duidelijk advies
komen. In plaats daarvan opperde zij de mogelijkheid om af te zien van de bouw van drie kruisers, waartoe in 1930 besloten was, en in plaats daarvan de Indische luchtstrijdkrachten te versterken. Daarvoor was volgens Idenburg echter aanvullend onderzoek door een afzonderlijke
commissie nodig.139 Dat werd de Commissie tot Herziening van de Samenstelling der Maritieme Middelen in Nederlandsch-Indië, geïnstalleerd op 20 december 1934 onder voorzitterschap van staatsraad mr. J.B. Kan.
Naast vier marineofficieren140 maakten van het knil toekomstig legercommandant generaal-majoor M. Boerstra en majoor W. Schilling en van het Nederlandse leger luitenant-generaal J.H. Hardenberg (voormalig commandant-lva) en kapitein J.G.W. Zegers deel uit van
de commissie-Kan. Overeenkomstig zijn eerdere opvattingen die hij had omschreven in het
Wetenschappelijk Jaarbericht, pleitte Zegers in de commissie met steun van Boerstra voor een
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‘slagluchtmacht’ opgebouwd uit luchtkruisers, waarvoor hij landvliegtuigen geschikter achtte
dan zeevliegtuigen. De commissie-Kan benadrukte in haar in juni 1935 uitgebrachte verslag
het toenemend belang van het luchtwapen, maar adviseerde verdeeld hoe de versterking daarvan moest worden gerealiseerd. De meerderheid (voorzitter Kan en de legerofficieren) raadde
aan de kruisers op te offeren aan de opbouw van het luchtwapen door 108 luchtkruisers onder
te brengen bij de Luchtvaartafdeeling van het knil en 54 grote zeevliegtuigen bij de Marineluchtvaartdienst. De uit marineofficieren bestaande minderheid wenste – tegen meerkosten
van 2 miljoen gulden per jaar – vast te houden aan de grote schepen met in aanvulling daarop
96 in plaats van de eerder geplande 72 grote zeevliegtuigen voor de mld.141 Het rapport van de
commissie-Kan werd niet openbaar gemaakt, maar minister Colijn volstond op vragen van de
Tweede Kamer – in afwachting van de adviezen van het Indische gouvernement – met een korte
samenvatting van de conclusies.142 Bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede
Kamer op 4 december 1935 riep het antirevolutionaire Kamerlid L.F. Duymaer van Twist143 op
tot actie om uit deze impasse te geraken:
‘‘Het moge juist zijn, dat ten aanzien van het materieel van de zeegaande vloot blijkens het
rapport van de commissie-Kan geen eenstemmigheid bestaat, maar die eenstemmigheid is
er toch wel met betrekking tot de luchtstrijdkrachten, die moeten worden aangevuld; laat
de Minister daartoe onverwijld het initiatief nemen. (…) Het aantal vliegtuigen is geheel
onvoldoende om in de eerste behoefte te voorzien. (…) Er is dus, Mijnheer de Voorzitter,
aan heel wat gebrek.’’144
Aldus geruggensteund door de Kamer en op sterk aandringen van de Gouverneur-Generaal
van Nederlands-Indië en legercommandant Boerstra, hakte Colijn begin januari 1936 de knoop
door. De eerste serie luchtkruisers voor het knil werd met spoed in Amerika besteld, want
wachten tot de Nederlandse industrie een dergelijk type had ontwikkeld was geen optie.145
De haast waarmee Colijn luchtkruisers voor de verdediging van Nederlands-Indië bestelde,
had te maken met de ernst van de Japanse dreiging zoals hij die zag en de alarmerende geluiden over de zwakke verdediging die hij uit Batavia ontving. Voor kapitein Zegers was het
besluit ten gunste van luchtkruisers, waarvoor hij in de commissie-Kan als belangrijkste pleit
bezorger was opgetreden, een aanmoediging om ook ter verdediging van Nederland zelf voor
luchtkruisers te blijven ijveren. Toen reserveluitenant-generaal M. Raaijmaakers in april 1935
tot Inspecteur Militaire Luchtvaart werd benoemd,146 trok hij Zegers aan als zijn belangrijkste
stafofficier. Nadat Hitler op 7 maart 1936 in strijd met het verdrag van Locarno het Rijnland
had bezet, gaf Colijn vier dagen later aan Raaijmaakers mondeling opdracht om zo spoedig
mogelijk een tienjarenplan ter uitbreiding en modernisering van het Nederlandse luchtwapen
aan hem voor te leggen. Dankzij het gedachtegoed van Zegers en de eerdere pogingen om de
aandacht van de legerleiding op het luchtkruiser-alternatief voor de luchtverdediging te vestigen, kon Raaijmaakers al op 28 maart 1936 een uitvoerig aanschafplan presenteren. Voor de
oorlogstaak van het Nederlandse luchtwapen adviseerde hij een drietal hoofdonderdelen: een
zelfstandig commando voor de luchtverdediging en de luchtoorlog, een apart commando voor
de legervliegdienst voor de ondersteuning van het Veldleger en een depot voor de opleidingen. Opvallende kenmerken van dit aanschafplan waren de zeventig luchtkruisers, zowel voor
luchtverdediging, strategische verkenning als luchtbombardement en de concentratie van
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gevechtsvliegtuigen in één sterke jachtgroep voor het Veldleger. Voor de aanschaf van maar
liefst 263 nieuwe vliegtuigen raamde Raaijmaakers de kosten optimistisch op in totaal 25,2 miljoen gulden, uit te geven in tien jaar tijd, dus tot en met 1947.147 In zijn naschrift bij dit plan aan
minister Colijn steunde generaal Reijnders de voorstellen voluit en meende hij dat versterking
van de luchtstrijdkrachten dwingend geboden was om bij strategische overvallingen het hart
van het land met enig succes te kunnen verdedigen. Daarvoor oordeelde hij dat in de eerste
plaats bombardeervliegtuigen nodig waren.148
Minister Colijn reageerde met waardering op dit plan en gaf op 27 mei 1936 de opdracht tot
de ontwikkeling van de Fokker T.V-luchtkruiser door de Nederlandse industrie met behulp van
het geld van het Defensiefonds. Gelijktijdig temperde hij de verwachting van een snelle realisatie van de plannen: ‘‘De mogelijkheid van uitvoering dezer voorstellen is evenwel in de eerste
plaats afhankelijk van de gelden, welke jaarlijks, rekening houdend met den toestand van de
Rijksfinanciën, voor den aankoop van vliegtuigmaterieel aan de Volksvertegenwoordiging kunnen worden aangevraagd.’’149 Medio 1936 was een strakke begrotingsdiscipline voor Colijn nog
even belangrijk als de oplossing van het luchtverdedigingsvraagstuk.
Een andere parallel met de situatie in Nederlands-Indië was dat het generaal Reijnders – net
als zijn Indische collega Boerstra – allemaal niet snel genoeg ging. Gezien de ervaringen met Fokker – de in 1933 bij deze fabriek bestelde C.X-verkenners waren pas in 1936 operationeel geworden150 – voorzag hij dat de luchtkruiser niet voor 1940 operationeel zou zijn. Hij drong er met
klem bij minister Colijn op aan snel in het buitenland een eerste serie middelzware bommen
werpers aan te schaffen, zodat dan in tussentijd de T.V als luchtkruiser kon worden gereedgemaakt.151 Colijn vond de aanschaf echter niet zo urgent en besloot begin 1937 een eerste serie van
zestien luchtkruisers in eigen land te bestellen.152
Medio 1936 bleek er onder de Nederlandse beleidsmakers consensus te bestaan over de belangrijke rol die luchtkruisers, ofwel bommenwerpers, te vervullen hadden bij de neutraliteitshandhaving van het Koninkrijk in Europa en in Azië. Dat was vooral het werk van de inmiddels tot majoor
bevorderde Zegers, wiens jarenlange – mede door Douhet geïnspireerde – argumentatie voor dergelijke vliegtuigen gehoor had gevonden bij de hoogste legerleiding en bij de politiek.153 De ook als
bommenwerper inzetbare luchtkruiser had samen met de instelling van de Inspectie der Militaire
Luchtvaart voor Zegers en zijn medestanders het bijkomend effect dat zij hun pleidooi voor een
zelfstandig optredende luchtmacht kracht konden bijzetten.154 Dat kwam, aldus Zegers in 1936, ook
naar voren in de veranderde de rol van de luchtstrijdkrachten in relatie tot het Veldleger:
‘‘Waar vroeger de luchtstrijdkrachten voor het Veldleger prioriteit hadden, is dit door den
macht van den overrompelenden luchtaanval veranderd. Zonder een krachtige strategische
gevechtsvliegdienst, loopt dus het Veldleger groot gevaar, niet op voldoende steun van een
legervliegdienst te kunnen rekenen.’’155
Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek was op de allesoverheersende rol die de luchtkruiser in de
Nederlandse defensie leek te gaan spelen. Die kritiek leidde ertoe dat er na het vertrek van Colijn
als minister van Defensie ad interim in de zomer van 1937 steeds meer vraagtekens werden gezet
bij de prioriteit voor de luchtkruisers bij de herbewapening van het Nederlandse luchtwapen.
Daarbij kwam – net als in de buurlanden – de behoefte aan de nieuwste snelle jachtvliegtuigen
voor de luchtverdediging steeds meer naar voren.
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Bommenwerpers of jachtvliegtuigen?
De landelijke krant Het Vaderland stond van meet af aan kritisch tegenover de luchtkruiser en
pleitte juist voor uitrusting van de luchtverdediging met moderne eenpersoonsjagers.156 De
krant volgde hierin kolonel Van Santen, oud-commandant van de lva en inmiddels chef staf in
het hoofdkwartier van het Veldleger, die in juli 1935 een brochure had geschreven waarin hij zich
kantte tegen de uitrusting met bommenwerpers voor de neutraliteitshandhaving door zowel
het Nederlandse als het Nederlands-Indische leger:
‘‘Al bestaat er geen verschil van meening meer ten aanzien van de onmisbaarheid van het
vliegtuig, in welk stelsel van verdediging dan ook, over de waarde als zoodanig, en daarmede
de plaats, die het in de weermacht moet innemen, loopen de meeningen sterk uiteen. Veel
hangt hierbij af van de vraag, of men van meening is, dat het luchtwapen, dat in staat is,
zijn vernietigende werking overal, dus ook ver in het vijandelijk gebied op de burgerbevolking, te doen gevoelen, daarin vrijgelaten mag worden, dan wel of het daarin door internationale overeenkomsten moet worden beperkt. Voorloopig bestaat zoodanige beperking niet.
Er is slechts een “aanbeveling” van de internationale juristenconferentie van 1923, volgens
welke het bombardement uit de lucht slechts zou mogen worden toegelaten ten aanzien van
objecten, welke van militaire waarde zijn, b.v. spoorweg-emplacementen, sluizen, magazijnen, fabrieken. De genoemde vraag is vooral van belang voor die landen, welke de luchtstrijdkrachten in staat achten, en ze dan ook dienovereenkomstig hebben uitgebouwd, als
luchtmacht, op gelijke wijze als land- en zeemacht, zelfstandig in den oorlog de beslissing te
bevechten, of, zooals men het noemt, den zelfstandigen luchtoorlog te voeren. Voor deze landen is het van belang, dat hun machtsmiddelen niet gebreideld worden door bindende overeenkomsten, en den onbeperkten luchtoorlog kunnen voeren, die in wezen de verschrikkelijkst
denkbare vorm van oorlog is, zoodat met het oog hierop van de luchtmacht een zeer groote
preventieve werking kan uitgaan. Een dergelijk gebruik van luchtstrijdkrachten is het eerst
gepropageerd door de Italiaanschen generaal D o u h e t, die in verschillende geschriften de
stelling verkondigde: op den grond defensief blijven, teneinde zoo sterk mogelijk te kunnen zijn in de lucht voor het beslissende aanvallende optreden. (…) Daar het luchtwapen bij
uitstek offensief is, is het uitgesloten, dat een klein land, welks eenig wensch is, buiten den
oorlog te blijven en, in het uiterste geval, zich te verdedigen, hierin zijn kracht zoekt. Wij
hebben trouwens vroeger reeds aangetoond, dat de preventieve werking van de weermacht
in de eerste plaats behoort uit te gaan van het veldleger.’’157
Net zoals hij de preventieve werking van de Nederlandse defensie primair aan het Veldleger toekende, zo hekelde Van Santen begin 1936 tijdens een voordracht voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap ook de beslissing om de Indische verdediging rond bommenwerpers te organiseren. Hij wees bij die gelegenheid op de misleidende naam ‘luchtkruiser’ voor de
bommenwerper:
‘‘Juist het eenige, wat dit vliegtuig niet kan, is kruisen. Als gevolg toch van den bommenlast
kan de actie-radius slechts gering zijn. Veelal zal men het doel ongeveer aan de grens van de
actie-radius moeten aanvallen, men kan den vijand immers niet toestaan, het eigen vlieg68
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veld, vermoedelijk voor hem het eerste object, dicht te naderen. Vindt het vliegtuig daar
den vijand om een of anderen reden niet, dan kan het juist niet kruisen om hem alsnog op te
zoeken, maar moet ijlings naar het vliegveld terug.’’158
Als bezwaar tegen bommenwerpers voerde Van Santen verder aan dat de slijtage groot en de
beschikbaarheid gering was; bovendien was een groot aantal vliegvelden nodig, verspreid over
de hele archipel. Hij zag geen heil in de Indische slagluchtmacht en was van oordeel dat de preventieve waarde van slagkruisers veel groter was.159 Dit was aanleiding voor een felle polemiek
van Zegers in het blad Luchtmacht, waarin hij de behoudende opvattingen van zijn voorganger
en oud-commandant betreurde. Toch was Zegers ook wel gevoelig voor de kritiek op zijn uitge
sproken voorkeur voor luchtkruisers en zijn pleidooi voor zelfstandigheid van de inzet van
het luchtwapen. Hij zwakte zijn pleidooi voor uitsluitend luchtkruisers wat af en suggereerde
bovendien het samenbrengen van de vliegdiensten van leger en vloot in één Staatsluchtmacht.160
Gelijktijdig besteedde Het Vaderland in een tweetal artikelen uitvoerig aandacht aan het boek Air
Strategy van de in Frankrijk levende Russische luitenant-generaal N.N. Golovine, waarin die korte
metten maakte met de ideeën van Douhet en Rougeron. Golovine kwam terug van de hypothese
dat aanvallen met bommenwerpers op vijandelijke vliegvelden de beste verdediging vormden en
wilde het echte jachtvliegwerk weer in ere herstellen. Behalve voor de traditionele eenpersoonsjagers, pleitte hij hierin voor tweemotorige gevechtsvliegtuigen met als belangrijkste eisen eerst een
hoge snelheid (minstens 480 kilometer per uur), dan actieradius en vervolgens bewapening (één
kanon en vier vaste mitrailleurs in de neus).161 Twee maanden later publiceerde Het Vaderland een
beschouwing van Golovine over de specifieke Nederlandse luchtverdedigingsproblematiek van
een klein, neutraal land. Daarin toonde Golovine aan dat bij een luchtoorlog tussen Duitsland en
Groot-Brittanië de Nederlandse luchtverdediging erop gericht zou moeten zijn de schending van
het neutrale luchtruim dusdanig onvoordelig te maken, dat de vijandelijke bommenwerpervloten
een andere koers zouden kiezen. Naast zwaar luchtdoelgeschut adviseerde hij Nederland vooral te
investeren in snelle en zwaar bewapende tweemotorige gevechtsvliegtuigen, waarmee gedurende
vier uur op een hoogte van 4.000 à 5.000 meter kon worden gepatrouilleerd.162
Hoewel minister Colijn begin 1937 een eerste serie van zestien Fokker T.V-luchtkruisers voor
de lva had besteld, kwam de kritiek daarop nu ook uit eigen kring en wel van de commandant
van het luchtwapen, kolonel Best, die in 1934 samen met generaal Seyffardt nog had gepleit voor
de vervanging van eenmotorige jachtvliegtuigen door meermotorige gevechtsvliegtuigen. Tijdens een op 12 maart 1937 door verschillende politieke en militaire autoriteiten bijgewoonde
spreekbeurt voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap liet Best zich in het
openbaar negatief uit over de multiplace de combat als manusje van alles. Sinds Fokker was gekomen met het concept van een snelle en goedbewapende tweemotorige jachtkruiser (G.I), die aan
de beschrijving van Golovine voldeed,163 zag Best hierin de oplossing van het luchtverdedigingsprobleem, waaraan hij de grootste urgentie toekende.
Daarnaast adviseerde Best nu ook – aanvullend op de jachtkruiser – gespecialiseerde moderne
eenpersoonsjagers, zoals de Britse Hurricane, in te voeren. Ten slotte plaatste hij de voorgenomen
aanschaf van bommenwerpers voor de luchtkruisertaak in het volgende perspectief:
‘‘Urgent, zij het ook in mindere mate, is ook de aanschaffing van bombardementsvliegtuigen,
welke den vijand ontzag inboezemen met het oog op represailles, hem dwingen vliegtuigen
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voor de eigen verdediging achter te houden en andere storende afweermaatregelen te treffen; bommenwerpers, welke in staat stellen ’s vijands vliegtuigbases en oorlogsindustrieën
te bestoken en bovendien belangrijke diensten kunnen bewijzen aan het leger te velde in
den vorm van bombardement van belangrijke doelen achter ’s vijands front, gelegen buiten het werkingsbereik van de vèr-dragende artillerie. Aldus vormt de bombardeerdienst als
indirecte luchtverdediging een onmisbare aanvulling van de directe luchtverdediging door
jachtvliegtuigen en luchtdoelgeschut.’’164
Gelet op de uitspraken van Best draaide Zegers vervolgens ook wat bij en verklaarde in Luchtmacht dat luchtkruisers een noodzakelijke aanvulling vormden op de jachtvliegtuigen van de
luchtverdediging en daarmee samen de kern moesten vormen van de strategische gevechtsvliegdienst. Zonder zo’n dienst zou het Veldleger bij een overrompelende luchtaanval groot gevaar
lopen.165 Het dagblad Het Vaderland, dat zich al enige tijd zeer bezorgd toonde over de toestand
van de Nederlandse luchtverdediging en vooral pleitte voor moderne jachtvliegtuigen, was blij
met dit compromis, zeker omdat binnen afzienbare tijd over nieuwe vliegtuigaankoopfondsen
moest worden beslist.166
De minister die een besluit moest nemen over de verdere aanschaf van nieuwe vliegtuigen
was Colijns partijgenoot dr. J.J.C. van Dijk, die als Kamerlid de lezing van Best in maart 1937 had
bijgewoond en diens scepsis over bommenwerpers deelde. Op 21 oktober 1937 belegde Reijnders
op verzoek van de nieuwe minister een bespreking met Raaijmaakers en met de nieuwe commandant van het Veldleger, luitenant-generaal J.J.G. Baron Van Voorst tot Voorst, over Raaijmaakers’
voorstellen voor in de begroting-1938 geplande vliegtuigbestellingen, waaronder een vervolgbestelling van luchtkruisers.167 De zaterdag ervoor had de Fokker T.V op Schiphol zijn eerste vlucht
gemaakt en de generaals hadden in de weken daarvoor het toestel uitgebreid bezichtigd.
Met name Van Voorst uitte tijdens het overleg twijfel over een vervolgbestelling van Fokker
T.V-luchtkruisers. Hij tilde zwaar aan de geringe vliegsnelheid en de hoge kosten van dergelijke vliegtuigen en gaf liever voorrang aan lichte bommenwerpers en snelle jachtvliegtuigen,
zowel voor de luchtverdediging als voor het Veldleger. Deze bespreking maakte in ieder geval
voor Reijnders de weg vrij om de onmiddellijke bestelling bij Fokker van 36 eenpersoonsjagers
D.XXI voor het Veldleger en 36 jachtkruisers G.I voor de luchtverdediging bij de minister aan te
bevelen. Ook wensten de deelnemers aan dit overleg voor de vervolgbestellingen in latere jaren
dat Fokker als opvolgers van de bestaande types een snellere luchtkruiser (T.VI), een verbeterde
strategische verkenner/lichte bommenwerper (G.II) en een nieuwe eenpersoonsjager voor de
luchtverdediging (D.XXII) zou ontwikkelen.168
Reijnders was ondertussen ook duidelijk minder overtuigd geraakt van het grote belang van
luchtkruisers voor de Nederlandse defensie. Dat had vooral te maken met de oplopende kosten. Nadat de iml eind 1936 van minister Colijn opdracht had gekregen om in verband met de
oplopende spanning het tienjarenplan om te werken tot een vierjarenplan, kwam het mede door
prijsstijgingen op een totaalbedrag van 46 miljoen gulden uit.169 Dat was ook Reijnders te gortig
en hij reduceerde het plan tot een taakstellend bedrag van 32 miljoen gulden door in twee van
de vier afdelingen de luchtkruisers te vervangen door kleinere jachtkruisers en in twee van de
vier afdelingen de jachtkruisers door eenpersoonsjagers.170 Nieuwe prijsstijgingen waren begin
1938 voor Reijnders aanleiding om Raaijmaakers op te dragen de luchtvaartplannen zodanig aan
te passen dat ze toch onder het plafond van 32 miljoen gulden bleven. Toen deze daarop voor70
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stelde om het aantal organieke eenheden in stand te houden en de sterkte per vliegtuigafdeling
te verminderen, riep dit stuk zowel bij de Generale Staf als op het departement weerstand op.
De stafaantekeningen op het exemplaar van generaal Reijnders geven een goede indruk hoe er
inmiddels binnen de Generale Staf met argwaan naar de luchtvaartplannen, en in het bijzonder
naar de bommenwerpers, werd gekeken. De souschef van de Generale Staf tekende op:
‘‘Er is slechts één manier om de kosten belangrijk te verminderen, nl. afzien van verdere aanschaffing van de ongelooflijk dure typen G.I, G.II, T.V en T.VI. Dit is mogelijk, indien òf a. afgezien wordt van het type zware bommenwerper, òf b. afgezien wordt van het denkbeeld van
‘permanence’ in de lucht met vliegtuigen, die gedurende ± 4 uren kunnen blijven kruisen.’’
Voor een niet nader geïdentificeerde stafofficier was deze kanttekening aanleiding om in de
marge een extreme oplossing voor te stellen: ‘‘Niet òf. Dit betekent afzien van luchtverdediging
met vliegtuigen. Tevens betekent het dat instellen van een alg. Ct. [voor de luchtverdediging] bv.
overbodig wordt. M.i. is het voldoende om de jachtafd. te stellen onder Ct. Lu. A.’’ Het hoofd
van de met technische aangelegenheden belaste Sectie B van de Generale Staf adviseerde om de
afhankelijkheid van hoge prijzen van Fokker te bestrijden door inschakeling van concurrentie
door Koolhoven. Ook adviseerde hij, wanneer de kosten voor de tweede afdeling bommenwerpers
in verhouding tot de rest van de aanschaffingen te hoog zouden worden, af te zien van deze
afdeling, waarbij hij in een voetnoot schreef: ‘‘De ‘groote’ bombardementsgedachte moet toch
in de toekomst uit onze ml taktiek verdwijnen; zij kost bovendien onaanvaardbare financieele
opofferingen, ten nadeele van verkennings-, jacht- en legervliegdienst.’’171 Dit waren geen malse
commentaren, die niet alleen waren ingegeven door een kostenbewustzijn of concurrerende
behoeften, maar ook door de grote onzekerheid in welke richting de vliegtuigtechnologie zich
zou bewegen en hoe binnen de beperkte middelen de voor Nederland optimale samenstelling van
de luchtvloot er uit zou moeten zien. Ook klonk er een terughoudendheid in door ten aanzien
van de grotere zelfstandigheid van de luchtmacht tegen de achtergrond van rivaliteit tussen de
verschillende wapens in een periode waarin alle onderdelen van het leger moesten moderniseren.
De opvattingen van Best, Van Voorst en zijn eigen stafofficiren deden het aanvankelijke enthousiasme van generaal Reijnders voor bommenwerpers alias luchtkruisers als ‘ultimum remedium’
voor het probleem van de Nederlandse luchtverdediging ernstig teniet.
De gewijzigde inzichten ten aanzien van de uitrusting van het luchtwapen waren niet alleen
het resultaat van veranderende operationele inzichten en het zoeken naar de oplossing van het
luchtverdedigingsprobleem, maar vonden hun oorzaak ook in de wens de kosten van de modernisering in de hand te houden. Daar kwam nog bij dat de legerleiding zich ongemakkelijk voelde
bij de politieke eis dat vliegtuigen in eigen land moesten worden gekocht, wat ertoe leidde dat
Fokker vrijwel in een monopoliepositie dreigde te komen en bij het oplopen van de internationale
spanning zijn prijzen opvoerde. Op de moeizame relatie van het luchtwapen met de Nederlandse
vliegtuigindustrie zal in de volgende hoofdstukken regelmatig worden teruggekomen.
In mei 1938 besloot minister Van Dijk, mede op aanraden van Reijnders en van zijn eigen
materieeladviseurs, behalve de al door Colijn bestelde T.V-bommenwerpers verder geen vliegtuigen van dit type meer aan te schaffen en twee van de drie geplande bommenwerperafdelingen in
het vierjarenplan te schrappen. Raaijmaakers kreeg opdracht om voor de resterende behoefte aan
jachtvliegtuigen, verkenners en lestoestellen offertes aan te vragen.172
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Zo eindigde medio 1938 de centrale rol die de luchtkruiser twee jaar lang in het strategisch concept en het herbewapeningsbeleid van het Nederlandse luchtwapen had gespeeld. Over deze
beleidswijziging van minister Van Dijk werd het parlement overigens niet geïnformeerd, noch
informeerden Kamerleden hier zelf naar; de details van de luchtmachtplannen waren immers
geheim en er waren genoeg andere problemen. Vanaf dat moment stond de opbouw van de luchtverdediging centraal, waarvoor minister Van Dijk in november 1938 een centraal Commando
Luchtverdediging instelde met voormalig commandant-lva Best als commanderend generaal.173
Deze wispelturige besluitvorming toont aan hoe een kleine organisatie als het Nederlandse luchtwapen, dat te midden van razendsnelle internationale ontwikkelingen op technologisch, strategisch en tactisch gebied zijn weg moest zien te zoeken, afhankelijk was van de opvattingen van
enkelingen. Hier wreekte zich eens temeer dat er in de jaren dertig geen luchtvaartdeskundigheid, noch op het departement van Defensie, noch bij de Generale Staf was opgebouwd.174
Eén en ander weerhield de enkele deskundigen er niet van in de vakliteratuur aandacht te
blijven vragen voor de zelfstandige luchtoorlog en de offensieve rol van het luchtwapen. Zegers
en een groep jongere officieren van het luchtwapen streefden gericht naar het verspreiden van
ideeën over het zelfstandig optreden van offensieve luchtstrijdkrachten onder militaire deskundigen en politici. Zo verscheen er in 1938 van kapitein van de Generale Staf P.J. de Broekert een
kma-leerboek over het gebruik van luchtstrijdkrachten. Gezien het voorwoord kon dit leerboek
worden beschouwd als een Nederlandse luchtmachtdoctrine: op basis van ervaringen uit het
(oorlogs)verleden gaf het de recente opvattingen over het gebruik van luchtstrijdkrachten weer
voor het onderwijs aan aanstaande officieren van de luchtstrijdkrachten en andere wapens.175
Anders dan Zegers, die zich vooral door de Franse vakliteratuur liet inspireren, greep De Broekert vaak terug op de ervaringen van de zelfstandige militaire luchtvaart in Groot-Brittannië:
‘‘Evenals in Engeland zal ook ten onzent de directe luchtverdediging in beginsel moeten
worden gevoerd volgens een gecombineerd stelsel van alarmeering en bewaking. Voor bewaking van het luchtruim boven het meest vitale deel van Nederland zijn luchtkruisers het
meest aangewezen, daar deze zich ook leenen voor den tegenaanval. Een zoo groot mogelijke
macht aan bombardeervliegtuigen mag in onze organisatie niet ontbreken.’’176
In de landelijke pers bleef het verschijnen van deze luchtmachtdoctrine niet onopgemerkt. De
krant Het Vaderland besprak het leerboek en maakte eruit op dat verkenning en waarneming met
vliegtuigen aan het front alleen nog mogelijk waren als de eigen jachtvliegdienst voor een tijdelijk
en plaatselijk luchtoverwicht kon zorgen.177 Vlak voor de algemene mobilisatie van augustus 1939
verscheen er ook nog een informatief boek voor het bredere publiek over het luchtwapen van luitenant M.W.J.M. Broekmeyer. Dit boek mag gerust als een uiting van het denken over de zelfstandige
luchtoorlog en de doorslaggevende rol van het luchtwapen worden beschouwd, al schreef generaal Best in het voorwoord daar genuanceerd over.178 Het boek vestigde na een beschrijving van
het optreden van luchtstrijdkrachten in Abessinië, Spanje en China de aandacht op twee nieuwe
taken van het luchtwapen, namelijk het ingrijpen in de strijd op de grond (close air support) en het
neerlaten van parachutisten. Ook toonde het aan dat de theorieën van Douhet wel degelijk wortel
hadden geschoten in de gelederen van jongere officieren van de militaire luchtvaart, zij het dat
men in Nederland evenzeer oog had voor de ondersteuning van het leger. Broekmeyers visie op de
plaats van het luchtwapen in de Nederlandse krijgsmacht was als volgt verwoord:
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‘‘Alleen in de luchtmacht bezit men het middel tot vernietiging van de vijand in den totalen
oorlog en juist daarom moeten we de luchtmacht een voorname plaats in de weermachtorganisatie toekennen. Zoo komen we tot de vraag of de luchtvloot het leger en de marine in
den strijd moet steunen en het eigen gebied tegen vijandelijke luchtaanvallen moet beschermen òf dat deze geheel onafhankelijk zijn strijd moet voeren en hoogstens een beperkte hulp
moet verleenen aan andere weermachtsdeelen. We moeten dan allereerst vaststellen – de feiten hebben zulks bewezen – dat het vijandelijk bezit van de luchtheerschappij nog vóór de
legers of de vloot met elkaar in aanraking zijn gekomen, catastrophale gevolgen kan hebben.
De legers die den steun van de luchtvloot moeten missen en de staten, die zich door tegen
aanvallen en luchtafweer niet kunnen beschermen, staan in een toekomstoorlog voor een
hoopelooze taak. Vooral in het dichtbevolkte Europa met zijn vele kwetsbare industrieele
objecten is het bezit van de luchtheerschappij, althans het niet geheel verslagen zijn in de
lucht een eerste eisch. Maar we mogen niet vergeten, dat een succes in de lucht alleen dàn
waarde heeft, wanneer ook de landmacht zich weet staande te houden of liever nog de vijand terug kan dringen. Immers in het geval, dat de vijand het eigen gebied weet binnen te
dringen, ondanks de luchtsuccessen, kan nooit een gunstigen afloop van den oorlog bereikt
worden.’’179
Met de wijsheid achteraf van het optreden van de luchtstrijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog kan de conclusie luiden dat de door Broekmeyer uitgedragen visie van de generatie officieren
van het luchtwapen ten tijde van de mobilisatie van 1939 een uiterst reële was.

Conclusie
De oprichting van het luchtwapen van het Nederlandse leger in 1913 was vooral te danken aan
de innoverende visie van generaal Snijders, die vanaf 1907 nauw betrokken was geweest bij de
luchtvaart en al snel de militaire betekenis van de ballon en het vliegtuig voor verkenningsdoeleinden onderkende. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zag hij erop toe dat het luchtwapen zich
in Soesterberg kon ontwikkelen, ook al stond Nederland aan de zijlijn bij de luchtoorlog die
vooral aan het westelijk front woedde. Daar kristalliseerden de verschillende luchtmachttaken
uit, die nu nog steeds te onderscheiden zijn. De eerste lva-commandant, Walaardt Sacré, kon
zich ondanks de moeilijkheden een goed beeld vormen van de ontwikkeling van de rol van het
luchtwapen tijdens die oorlog. Zo kon hij al in 1916 wijzen op de noodzaak om een goede luchtverdediging met jachtvliegtuigen te organiseren.
Na de Eerste Wereldoorlog overheerste de bezuinigingspolitiek het defensiebeleid van de achtereenvolgende confessionele kabinetten. Met de legerwetten van 1922 werd gekozen voor de continuering van het concept van een kader-militieleger van bestaande omvang en structuur. Binnen
het beperkte financiële kader bleek het echter steeds moeilijker voor een dergelijk leger de militair-technologische ontwikkelingen in de omringende landen bij te houden. In vergelijking met
Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en in de jaren dertig ook Duitsland, waar het luchtwapen een
belangrijke rol in de krijgsmacht ging spelen, bleef die rol in Nederland bescheiden in omvang
en in scope. Nederland kon zich als trendvolger ook geen duidelijk beeld vormen van die buitenlandse ontwikkelingen, want die kenden in de genoemde landen verschillende accenten.
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In de jaren twintig was er in Nederland politieke en militaire consensus over de beperkte rol
van de Luchtvaartafdeeling als hulpwapen voor de ondersteuning van het Veldleger met
luchtverkenningen. De door minister Van Dijk in 1922 aan het luchtwapen opgelegde grens van
tweeënhalf procent van het legerbudget werd stringent gehanteerd en hield geen rekening met
de snelle ontwikkeling van het steeds complexer en duurder wordend vliegend materieel. Een
zekere paraatheid van het luchtwapen paste niet binnen het concept van een schoolinstituut,
waar alle aandacht naar de opleiding van reservisten ging. Dat wil niet zeggen dat de kleine
kring van luchtvaartdeskundige officieren in Soesterberg in de jaren twintig niet nadacht over
de verdere mogelijkheden van het luchtwapen. Vooral commandant Hardenberg en de tactische
leermeesters Van Santen en Zegers gaven er in hun bijdragen aan het Wetenschappelijk Jaarbericht
en in lezingen voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap blijk van nauwkeurig op de hoogte te zijn van de nationale en internationale ontwikkelingen op luchtvaartgebied.
Rond 1930 nam de aandacht voor het luchtverdedigingsprobleem van Nederland toe, zowel in
militaire kring als in de politiek en de media. De technologische vooruitgang van de burgerluchtvaart had als consequentie dat ook bommenwerpers steeds effectiever konden optreden,
terwijl de internationale gemeenschap niet bij machte bleek tot regulering of ontwapening van
het offensieve luchtwapen.
De economische crisis van de eerste helft van de jaren dertig zorgde er bovendien voor dat
het Soesterbergse luchtwapen op het gebied van de luchtverdediging amper serieus te nemen
was als afweermiddel tegen een toenemende dreiging van de luchtmachten in de buurlanden.
Tegen deze achtergrond begon Zegers vanaf 1930, na zijn kennismaking met de theorieën van
Douhet, met het propageren van zijn visie dat een toekomstige oorlog in de lucht zou worden
uitgevochten en dat de bestaande opvatting over luchtverdediging met jachtvliegtuigen niet
meer houdbaar was. Met de Franse croiseur aérien als voorbeeld definieerde hij voor de Nederlandse luchtverdedigingssituatie de luchtkruiser: een meermotorig zwaarbewapend toestel dat
niet alleen urenlang kon patrouilleren, maar ook ingezet kon worden voor strategische verkenning en bombardement. Het opwaarderen van de positie van het luchtwapen in het Nederlandse
leger speelde in zijn beschouwingen een belangrijke rol. De denkbeelden van Zegers bleven aanvankelijk beperkt tot het papier; pas in april 1934 gooide de chef van de Generale Staf Seyffardt,
bij de aanbieding van de begrotingsvoorstellen voor 1935, bij de minister voorzichtig een balletje
op door de luchtkruiser een alternatief voor eenpersoonsjagers te noemen. Minister Deckers had
hier echter geen oren naar en verklaarde nog in november 1934 in de Tweede Kamer absoluut
niets te voelen voor bommenwerpers.
Medio 1935 lagen de kaarten geheel anders. Het bestaan van de Duitse luchtmacht was
wereldkundig gemaakt, generaal Reijnders was als nieuwe chef van de Generale Staf overtuigd
van de dreiging van een strategische overvalling van Nederland die gepaard zou gaan met een
sterk luchtmachtoptreden. In generaal Raaijmaakers had het Nederlandse luchtwapen een
krachtige Inspecteur Militaire Luchtvaart gekregen, die Zegers als zijn belangrijkste stafofficier
koos, en ten slotte was minister Deckers opgevolgd door minister-president Colijn, die zowel
voor de defensie van Nederland als Nederlands-Indië verantwoordelijk was. Bekend als hij was
met het Britse strategische luchtmachtdenken, was Colijn door de commissie-Kan overtuigd dat
investeren in bommenwerpers als luchtkruisers een goede manier was om de versterking van de
krijgsmacht gestalte te geven in een tijdperk waarin de angst voor een luchtoorlog groeide. Door
de instelling van een Defensiefonds kreeg hij ook het parlement mee in deze aanpak.
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In het najaar van 1937 was de Nederlandse luchtkruiser, de Fokker T.V, gereed voor proefvluchten. Op dat moment was het toestel echter al verouderd voor de luchtverdedigingstaak die eraan
was toegedacht en kreeg het vliegtuig vooral kritiek vanuit het Veldleger vanwege de te geringe
snelheid in vergelijking met een nieuwe generatie eenpersoonsjachtvliegtuigen in de buurlanden. Vooral de oplopende kosten van een bommenwerpervloot waren voor Reijnders en de
nieuwe minister Van Dijk in het voorjaar van 1938 aanleiding om na de zestien bestelde T.V’s
geen verdere bommenwerpers meer te kopen en de prioriteit te verleggen naar snelle jachtkruisers en eenpersoonsjagers. In de periode van herbewapening tussen 1935 en 1940 gingen zo twee
kostbare jaren en veel energie en geld verloren aan de door Douhet geïnspireerde denkbeelden
voor de uitrusting van het Nederlandse luchtwapen met bommenwerpers. In de laatste jaren tot
aan de mobilisatie van 1939 benadrukten deskundigen vooral het bevechten van het luchtoverwicht als belangrijkste taak van het luchtwapen.
De in dit hoofdstuk geschetste ontwikkeling in het professionele en politieke denken over
de plaats en de rol van het luchtwapen in het Nederlandse defensiebestel toont hoe de beleids
makers worstelden met een onbekend krachtenveld met uiteenlopende factoren, zoals een totaal
nieuw, sterk technologisch en kostbaar wapensysteem dat een geheel andere organisatie en personeelsopbouw vroeg dan gebruikelijk in het leger. Daarnaast was er de snelle ontwikkeling
van het luchtwapen in offensieve richting in de grote buurlanden, die vanwege de Nederlandse
positie als klein, neutraal land zeker niet één-op-één kon worden gevolgd. En tevens groeide
in de jaren dertig het besef dat een nieuwe Europese oorlog niet, zoals in 1914-1918, aan Nederland voorbij zou gaan en het grondgebied juist voor de grote mogendheden aantrekkelijk was
voor het uitvoeren van luchtoperaties. De luchtverdedigingsproblematiek van Nederland kwam
daardoor op de voorgrond, waarbij het luchtwapen door de neutraliteitspolitiek en economische overwegingen afhankelijk was van de eigen vliegtuigindustrie. Die industrie kon, gelet op
de kleinschaligheid van de telkens veranderde behoeften, echter nauwelijks renderen.
Verder had het luchtwapen ook te maken met de bredere problematiek van de instandhouding van een defensieapparaat dat in het Interbellum niet in staat was de lessen en nieuwe
strijdvormen uit de Eerste Wereldoorlog in te passen in een stringent bezuinigingsbeleid op de
overheids- en defensieuitgaven. Waarom er na 1935 – toen herbewapenen in de plaats kwam van
bezuinigen – bij de oplossing van de luchtverdedigingsproblematiek eerst werd gedacht aan
bommenwerpers als luchtkruisers en er vervolgens geen keuze volgde tussen tweemotorige
jachtkruisers en eenmotorige eenpersoonsjagers, moet ook worden bezien in de context van
de concrete plannen die beleidsmakers ontwikkelden over de plaats van het luchtwapen in de
Nederlandse defensie.
In de volgende hoofdstukken zal voor de drie verschillende periodes worden nagegaan hoe
die beleidsmakers de hiervoer beschreven wisselende opvattingen over de rol van het luchtwapen in het Nederlandse leger vorm gaven in organisatorisch opzicht en in het personeels- en
materieelbeleid.
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HOOFDSTUK 3
De opbouw van het Nederlandse luchtwapen tot 1919

De oorsprong van de militaire vliegdienst van het Nederlandse leger lag, zoals in het vorige
hoofdstuk uiteengezet is, in de adviezen van de Militaire Luchtvaart Commissie uit 1912 en in
de overtuiging van generaal Snijders dat ook in Nederland een permanent in de legerstructuur
opgenomen luchtvaartorganisatie nodig was. Voordien had Nederland voorzichtig kennisgemaakt met de luchtvaart en waren er al enige experimenten geweest met het gebruik van de
derde dimensie voor militaire doeleinden. Voor het overige was de luchtvaart kort na de eeuwwisseling een technologische nieuwigheid, die gefortuneerde waaghalzen beoefenden voor de
sport of om demonstraties voor een dolenthousiast publiek te geven. De Militaire Luchtvaart
Commissie bracht ten behoeve van de regering en de legerleiding een overzicht in de talloze
verschijningsvormen van dit nieuwe fenomeen om daaruit de militaire bruikbaarheid van de
luchtvaart vast te stellen. Daarom zal eerst de voorgeschiedenis van het luchtwapen hier aan de
orde komen, alvorens de oprichting van de Luchtvaartafdeeling in 1913 te beschouwen.
De opbouwperiode van het luchtwapen tot 1919 viel grotendeels samen met de mobilisatie van 1914-1918. De snelle internationale ontwikkeling die het luchtwapen tijdens de Eerste
Wereldoorlog doormaakte, had ook haar weerslag op de evolutie van het Nederlandse luchtwapen. De mobilisatietoestand had een scala van problemen tot gevolg op organisatorisch gebied
en bij de opbouw van het personeelsbestand, bij de verwerving van het vliegend en overig materieel en bij de totstandkoming van de infrastructuur voor de militaire luchtvaart in Nederland.

De voorgeschiedenis van het Nederlandse luchtwapen
Kennismaking met de luchtvaart
Aanvankelijk leek het erop dat het Nederlandse luchtwapen zou worden opgebouwd met
luchtvaartuigen ‘lichter dan lucht’. De verschillende luchtvaartpublicaties in de Militaire Spectator
en het Wetenschappelijk Jaarbericht, maar ook de ervaringen die Walaardt Sacré had opgedaan in de
Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart (NVvL) en tijdens zijn detacheringen in Duitsland
en Oostenrijk, wezen in ieder geval in die richting.1 In januari 1911 wendde W. Jochems, eigenaar
van de Haagse renbaan ‘Duindigt’ en tevens een enthousiast lid van de NVvL, zich tot minister
van Oorlog H. Colijn met het aanbod in Frankrijk een motorluchtschip aan te kopen en dat aan
de staat te schenken voor de opleiding van officieren in de militaire motorluchtscheepvaart. Na
een positief advies van de legerleiding aanvaardde de minister dit genereuze aanbod en werd bij
de Franse firma Zodiac een luchtschip van het type Zodiac-VI besteld. Van 2 tot 25 mei 1911 was
Walaardt Sacré met de werktuigkundige der Genie sergeant J.A.D. Bonke in Parijs gedetacheerd om
toe te zien op de montage en vulling van het luchtscheepje. Deze Zodiac-VI had een inhoud van 910
kubieke meter en de bemanning zat in een grote gondel onder de ballon.
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Na enkele proefvluchten met Walaardt Sacré werd het luchtschip, dat de naam ‘Duindigt’ kreeg,
gedemonteerd en per trein naar Nederland vervoerd. Zolang er nog geen geschikte loods voor
het toestel beschikbaar was, bleef het opgeslagen in het Utrechtse fort Vossegat bij het Regiment Genietroepen. Ondanks het behalen van zijn luchtschipperbrevet zou Walaardt Sacré geen
vluchten meer met de ‘Duindigt’ maken, want de Tweede Kamer ging wegens de grote onduidelijkheid over de bruikbaarheid van het luchtschip niet akkoord met de forse investering die
nodig was voor de aanleg van een hangar en de gasvulling van het luchtschip. Na verloop van tijd
werd het opgeslagen en deels al vergane materiaal opgeruimd. Jochems ontving als beloning het
Ridderkruis in de Orde van Oranje-Nassau.2
Ondertussen had Nederland ook kennisgemaakt met het luchtvaartuig ‘zwaarder dan lucht’,
vooral door de publiciteit rond de vluchten die de Fransman Henri Farman vanaf 1908 met zijn
vliegmachine in zijn land genereerde. In datzelfde jaar bouwde luitenant der Genie W.H. Schukking na bestudering van de beproevingen van Lilienthal, Chanute en de Fransman Feber een
eigen zweefvliegtuig. Daarvoor gebruikte hij materialen van de Genie zoals bamboe, wilgen
tenen en ballonstof. Op 28 juli 1908 maakte hij vanaf de heuvel De Stompert bij Soesterberg de
eerste van verschillende vluchten met zijn zweeftoestel en werd daarmee de eerste Nederlander die met een luchtvaartuig ‘zwaarder dan lucht’ vloog. Door de gebruikte materialen was
het toestel echter te zwaar en was de grootst afgelegde afstand maar vijftien meter.3 Met een
Wright-tweedekker gaf de Belgische graaf Charles de Lambert op 27 juni 1909 in Etten-Leur voor
een groot publiek de eerste vliegdemonstratie in Nederland. De Lambert kwam op uitnodiging
van de directeur van de Bredase suikerfabriek S.J.C. Heerma van Voss, die zijn personeel op
unieke wijze het veertigjarig bestaan van de fabriek wilde laten vieren. Een maand later vonden
vliegdemonstraties plaats in Den Haag door de Fransman Eugène Levebvre en op 29 juli vloog
Jan Hilgers bij Ede als eerste Nederlander in eigen land met een motorvliegtuig.
Daarna nam het aantal vliegdemonstraties in het land snel toe. Vele duizenden toeschouwers sloegen de capriolen van ‘den Antwerpschen Duivel’ Jan Olieslagers gade die overal in het
land met zijn Blériot-vliegtuig vliegdemonstraties gaf. Meerdere Nederlanders waren inmiddels
naar Frankrijk gegaan om het in 1909 ingestelde vliegeniersdiploma van de Fédération Aéronautique Internationale, ofwel het fai-brevet, te halen bij één van de vele vliegscholen die daar als
paddenstoelen uit de grond schoten. Zodoende telde Nederland in 1910 al drie gebrevetteerde
vliegers: jhr. Freddy van Riemsdijk, Clement van Maasdijk (die op 27 augustus 1910 bij Deelen als
eerste Nederlandse vlieger verongelukte) en Gijs Küller, in 1911 gevolgd door de latere vliegtuig
bouwers Henri Wijnmalen, Marinus van Meel, Frits Koolhoven en Anthony Fokker. Naar aanleiding van het rapport van Walaardt Sacré over zijn tweede Duitse detachering en nadat enkele
officieren in oktober 1910 vliegdemonstraties in St. Job in ’t Goor hadden gadegeslagen, kregen
deze officieren van minister van Oorlog W. Cool een jaar betaald verlof om zich in het buitenland op eigen kosten te bekwamen in de vliegkunst. Dit waren de luitenants der Infanterie F.A.
van Heijst, W.C.J. Versteegh, L.F.E. Coblijn en J. Visser. Visser haakte af omdat hij ervoor koos in
het huwelijk te treden. Een andere militair, reserveluitenant der Cavalerie J. Labouchère, had al
eerder op eigen initiatief eind december 1910 het Franse fai-brevet behaald.4
In juli 1910 ontstond het eerste Nederlandse vliegkamp op de al vaker voor militaire oefeningen gebruikte Molenheide bij Gilze-Rijen, toen de op 8 februari van dat jaar opgerichte N.V. Eerste
Nederlandsche Vliegvereeniging (env) uit Breda op die locatie een vliegschool vestigde. De env
verzorgde ook vliegdemonstraties door de luchtvaartpioniers F. Bahle en H. van der Burg. Van
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der Burg vloog op 8 februari 1911 in Ede met het eerste in Nederland gebouwde motorvliegtuig.5
De plotselinge belangstelling voor de luchtvaart onder de bevolking was voor sommige ondernemers aanleiding om de vliegerij commercieel aan te pakken. De Haagse Verwey & Lugard’s
Automobiel-Maatschappij, importeur van Fiat en Peugeot, zag wel wat in de nieuwe luchtvaart
rage. Op 1 november 1910 stichtten de beide firmanten met steun van oud-gouverneur-generaal
J.B. van Heutsz de Maatschappij voor Luchtvaart met als doel de fabricage van en de handel in
vliegtuigen, het inrichten en het exploiteren van vliegkampen en het geven van gelegenheid voor
vliegonderwijs, vliegdemonstraties en vliegwedstrijden. Daartoe huurden ze voor een bedrag van
800 gulden per jaar van de gemeente Soest een heideterrein van 330 hectare tussen de heuvels van
Soestduinen en Soesterberg, waar zij in korte tijd een vliegkamp inrichtten met een serie houten
hangars en een plaatijzeren vliegtuighal (de ‘fabriek’). Een soortgelijk vliegterrein van 400 hectare
legde de firma aan op de Doesburgerhei bij Ede. Dat terrein was voor de rol- en vliegoefeningen
eigenlijk geschikter dan Soesterberg, maar Soesterberg was sinds de opening op 11 november
1911 al spoedig het toneel geworden van regelmatige vliegdemonstraties voor een groot publiek,
terwijl in de loodsen ook vliegtuigen werden gebouwd. Onder directeur J.F. Verwey waren drie
vliegers belast met de verschillende activiteiten. Zo fungeerde Verwey’s neef Wijnmalen als chef
instructeur, Hilgers als chef fabricage en Koolhoven bouwde als chef exploitatie op Soesterberg
zijn eerste vliegtuig, de ‘Heidevogel’, dat in april 1911 voor het eerst vloog. In juni 1911 was Soesterberg ook opgenomen in de Europese Rondvlucht, waarbij veertig deelnemers een afstand van
1.700 km aflegden van Parijs via Luik, Soesterberg, Brussel, Londen en terug naar Parijs. In verband met de verwachte toeloop van het publiek was op Soesterberg een restaurant gebouwd en
een lokaal treintje zorgde voor een snelle verbinding met station Den Dolder. Eind 1911 zwakte de
publieke belangstelling voor de circusachtige vliegdemonstraties echter weer snel af. Pogingen
van de firma om vliegopleidingen te verzorgen en vliegtuigen te bouwen voor het Nederlandse en
Nederlands-Indische leger liepen op niets uit, zodat de Maatschappij voor Luchtvaart financiële
moeilijkheden kreeg en eind januari 1912 in faillissement geraakte.6
Fokker had imiddels in Duitsland met hulp van meerdere vrienden een vliegtuig gebouwd
dat hij de ‘Spin’ noemde. Ter gelegenheid van Koninginnedag op 31 augustus 1911 nodigde het
Oranjecomité van zijn oude woonplaats Haarlem Fokker uit om met zijn ‘Spin’ vliegdemonstraties te geven. Zijn vluchten rond de St. Bavokerk brachten groot enthousiasme teweeg,
maar trokken niet de gehoopte aandacht van de militaire autoriteiten. Eind 1911 besloot Fokker
daarom zijn geluk verder in Duitsland te zoeken en hij vestigde zich op het vliegveld Johannis
thal bij Berlijn om daar een vliegschool te beginnen en nieuwe vliegtuigen te bouwen.7

De eerste adviezen van de Militaire Luchtvaart Commissie
De in 1910 op aandringen van generaal Snijders ingestelde Militaire Luchtvaart Commissie kreeg
als taak ‘‘het vraagstuk der luchtscheepvaart in zijn geheelen omvang, voor zooveel betreft de
toepassing daarvan bij onze landsverdediging’’ te bestuderen om de regering daarover te adviseren.8 De commissie pakte deze opdracht grootscheeps aan. Niet minder dan zestien subcommis
sies bestudeerden deelonderwerpen en sommige leden reisden naar het buitenland om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de luchtvaartontwikkelingen elders.9 Begin 1911 legde de
voorzitter ten aanzien van vliegtuigen de volgende stelling aan de commissieleden voor:
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‘‘Vliegtuigen zijn eenerzijds nog te zeer in ontwikkeling en anderszijds nog niet ontwikkeld genoeg om reeds een afgerond oordeel te kunnen uitspreeken over wat er uit een militair oogpunt van mag worden verwacht. Een dergelijk oordeel kan trouwens alleen uitgesproken worden door persoonen, die met vliegtuigen kunnen omgaan en daaruit onder
oorlogsomstandigheden hebben waargenomen. De vliegkunst moet daarom praktisch worden beoefend, waartoe een oproeping moet worden gedaan aan het officierskorps.’’10
Het op 2 juni 1911 door de commissie uitgebrachte tussenrapport ademde daarom nog sterk
Walaardt Sacré’s voorkeur voor ballons en motorluchtschepen, mede gelet op de komst van het
luchtscheepje ‘Duindigt’ en de daarmee beoogde oefening van het personeel. Vliegtuigen leken
op langere termijn nuttig. Als mogelijk vliegterrein voor een op te richten militaire luchtvaartdienst wees Walaardt Sacré op het vliegterrein bij Ede, waar de Maatschappij voor Luchtvaart
eveneens een vestiging had. Er stonden al drie hangars en de nodige ruimte was aanwezig voor
een ballonhal en de nodige gebouwen, terwijl in Ede ook een groot garnizoen was gelegerd.11
Voor het eerst liet minister van Oorlog H. Colijn eind 1911 aan de Tweede Kamer doorschemeren dat hij de oprichting van een militaire luchtvaartorganisatie overwoog. Juist voor een klein
neutraal land als Nederland, met zijn defensieve houding en gebrek aan goede verkenningsmiddelen, was luchtverkenning volgens hem van groot belang.12 De liberale afgevaardigde M. Tydeman verwoordde de grote terughoudendheid van de Kamer om in te gaan op de plannen van de
minister. Hij zag weinig in luchtschepen en hij meende in Frankrijk een kentering ten gunste
van vliegtuigen waar te nemen. Bovendien wilde hij van de minister eerst ‘‘een wel gemotiveerd
en wel omlijnd voorstel voor een organisatie van de militaire luchtvaart voor nu en de naaste
toekomst’’ zien.13

Het luchtwapen in de legermanoeuvres van 1911
Hoewel de Militaire Luchtvaart Commissie in 1911 nog maar weinig militaire toepassingsmoge
lijkheden voor het vliegtuig zag, adviseerde zij in het tussenrapport toch de vier eerder genoemde
officieren hun vlieglessen, die zij eind 1910 op eigen kosten waren begonnen, op rijkskosten te
laten voltooien. Zij zouden dan bij legeroefeningen gebruik kunnen maken van particuliere
vliegtuigen, waardoor het militaire gebruik ervan op goedkope wijze kon worden aangetoond.
Deze opzet werd op aandringen van generaal Snijders al toegepast bij de grote herfstmanoeuvres
van het leger die tussen 20 en 26 september 1911 in de Betuwe en in Noord-Brabant plaatsvonden
en waaraan 20.000 militairen deelnamen.14 Onder toeziend oog van enkele leden van de commissie werd voor de oefening een tijdelijke ‘luchtvaartdienst’ onder leiding van kapitein der Infanterie A. Copes van Hasselt ingesteld. De NVvL stelde haar ballons ‘Amsterdam’ en ‘Rotterdam’ ter
beschikking die vanuit Zeist en ’s-Hertogenbosch konden opstijgen. Walaardt Sacré’s 3e Compagnie Pioniers bouwde ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch bij de herberg ‘De Pettelaar’ voor deze
luchtvaartdienst een tentenkamp met drie linnen hangartenten op. Vrijwel alle op dat moment
in Nederland aanwezige particuliere vliegers waren voor deze oefening met hun vliegtuig naar
De Pettelaar gekomen: reserveluitenant J. Labouchère met een tweepersoons-Zodiac, luitenant
der Artillerie van het Nederlands-Indisch Leger H. ter Poorten met een tweepersoons-De Brouckère, reservesergeant mr. H.F. Lütge met een eenpersoons-Blériot, alsmede de burgervliegers
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H. Bakker en J. van Bussel, beiden met een tweepersoons-Blériot en M. van Meel met een twee
persoons-Henri Farman. De nog in opleiding zijnde luitenants Van Heijst, Versteegh, Coblijn en
Visser, alsmede een marineofficier en een artillerieofficier van het Oost-Indisch Leger, fungeerden als waarnemer in de tweepersoonsvliegtuigen.
Minister Colijn inspecteerde deze luchtvloot tijdens de oefening en generaal Snijders maakte
als waarnemer een vlucht met luitenant Labouchère. Beide autoriteiten waren onder de indruk
van de mogelijkheden van de luchtvaart voor troepenwaarneming vanuit de lucht. Van de tijdens de manoeuvres verrichte luchtverkenningen maakte Walaardt Sacré een uitvoerig verslag
voor de Militaire Luchtvaart Commissie. Daarin kwam hij tot enkele belangrijke conclusies rond
de noodzaak van eigen luchtvaartmiddelen voor het leger:
‘‘a. Gebleken is dat vliegtuigen, onder gunstige weersomstandigheden en onder behoorlijke
besturing, een zeer belangrijken invloed kunnen hebben op het verloop van den strijd;
mits de waarnemers uitstekend voor hun taak zijn berekend. Dit laatste kan niet worden
verkregen dan door voortdurende oefening, oefening en nog eens oefening. Als hulpmiddel voor verkenningen kunnen zij dan ook niet langer worden gemist.
b. Het zal daarom noodig zijn dat het Rijk beschikt over eigen toestellen en geoefende officieren.
c. Evenzoo zal het noodig zijn dat het Rijk beschikt over een behoorlijk vliegkamp waar kan
worden geoefend. Dit vliegkamp behoort te liggen in de nabijheid van een groot garnizoen, opdat men zich voortdurend kunne wennen aan het waarnemen van grootere en
kleinere afdeelingen infanterie, artillerie en cavalerie in de meest verschillende omstandigheden en formatie’s.’’
Ook kwam hij tot de slotsom dat gestreefd moest worden naar een klein keurkorps van zorgvuldig geselecteerde vliegeniers:
‘‘e. Het aantal vliegeniers behoeft voor Nederland niet groot te zijn, ik twijfel dan ook niet of
bij een algemeene rondvraag aan het officierskorps zullen zich voldoende liefhebbers voordoen. Juist omdat dit aantal niet groot behoeft te zijn, kunnen zij met zorg worden uitgezocht, waarbij dan minder op groote geleerdheid dan op lichamelijke ontwikkeling en energie moet worden gelet en waarbij gedurende de leerperiode onverbiddelijk een ieder moet
worden teruggezonden, die blijkt niet voldoende vorderingen te maken of minder aanleg te
betoonen. Slechts wanneer dit beginsel uiterst consequent wordt doorgevoerd, heeft men
kans binnen korten tijd een soort keurkorps te krijgen, wat het dan ook moet zijn.’’15
Zoals een jaar eerder bij de manoeuvres in Frankrijk al was geconstateerd, kwam de commissie
ook na de legeroefening bij Den Bosch tot de conclusie dat het vliegtuig als hulpmiddel voor
verkenning niet langer onderdeed voor de luchtvaart ‘lichter dan lucht’. Bovendien was zij er nu
van overtuigd dat voortdurende oefening nodig was en dat eigen militaire vliegtuigen en vliegers noodzakelijk waren. In lijn met het maatschappelijk beeld van de eerste vliegers als gefortuneerde waaghalzen en gelet op de taak die de militaire vliegers te vervullen kregen, kwamen
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naar het oordeel van de commissie slechts officieren met een uitstekend gestel in aanmerking
als vliegtuigbestuurders.
Ook Copes van Hasselt, onder wiens leiding de tijdelijke ‘vliegdienst’ had geoefend, hield in
januari 1912 voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap een sterk pleidooi voor
het gebruik van vliegtoestellen. Zijn stelling was
‘‘dat dit hoogst belangrijke hulpmiddel der luchtscheepvaart, in den toestand van onvolkomenheid, waarin het thans verkeert, reeds nu eene zoodanige mate van bruikbaarheid
en betrouwbaarheid bezit, dat het in staat is waardevolle diensten te bewijzen, en dat het
daarom geschikt kan worden geacht de belangen der landsdefensie te dienen.’’16
Net als Walaardt Sacré concludeerde hij dat – ondanks alle nieuwigheid en onzekerheid – alleen
een professionele aanpak tot resultaat kon leiden:
‘‘Wil de verkenningsdienst uit vliegtoestellen geheel tot zijn recht komen, dan moet in de
toekomst niet meer geïmproviseerd worden. Deze dienst vordert deugdelijk, praktische
voorbereiding van beroepsmilitairen. Met ongeschoolde bestuurders en dilettant-waarnemers zullen de uitkomsten steeds onbevredigend blijven. Alleen eene militaire organisatie
van dezen dienst, welke zoo spoedig doenlijk worde ter hand genomen, zal het mogelijk
maken, zoowel bestuurders als waarnemers stelselmatig op te leiden en te oefenen.’’17
Zo had het initiatief van generaal Snijders om vliegtuigen bij wijze van proef te laten deelnemen aan de herfstmanoeuvres van 1911 een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzicht in de
militaire mogelijkheden van het vliegtuig. Daar kon de Militaire Luchtvaart Commissie in haar
eindrapport haar voordeel mee doen.

Het eindrapport van de Militaire Luchtvaart Commissie aanvaard
De Militaire Luchtvaart Commissie bood haar eindrapport op 9 april 1912 aan minister Colijn
aan. Het rapport bevatte een krachtig pleidooi om niet langer te wachten met de oprichting van
een bescheiden permanente luchtvaartorganisatie binnen het Nederlandse leger. De belangrijkste militaire waarde van zo’n luchtvaartorganisatie lag volgens de commissie in het verkrijgen
van een nieuw waarnemings- en verkenningshulpmiddel, iets waaraan het Nederlandse leger
met zijn zwakke cavalerie grote behoefte had.18 De commissie had daarvoor alle vormen van
luchtvaart in beschouwing genomen. Van het nut van kabelvliegers was zij niet overtuigd, maar
kabelballons achtte zij zeer bruikbaar voor zowel de veld- en vestingoorlog als voor de kustverdediging. Motorluchtschepen waren vooral geschikt voor verkenningen over grotere afstanden,
de kosten ervan (gas en grote loodsen) brachten de commissie er echter toe om te adviseren eerst
maar verdere ervaring met de ‘Duindigt’ op te doen. Tot slot vond de commissie dat vliegtuigen
enerzijds nog zo pril in ontwikkeling waren, en anderzijds toch – ondanks vallen en opstaan –
van praktisch nut leken te zijn, dat zij een voorzichtige benadering met nader deskundig onderzoek wenselijk vond. Desondanks vermeldde de commissie dat in haar opvatting een behoorlijke
vliegtuigorganisatie voor het leger ten minste dertig toestellen zou moeten omvatten.19
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De beoogde luchtvaartorganisatie zou aanvankelijk van beperkte omvang kunnen zijn en, naarmate
ervaring werd opgedaan en er geld beschikbaar kwam, geleidelijk worden uitgebreid. In dat verband
werd, ondanks de onderkende operationele noodzaak, in eerste instantie afgezien van kostbare lucht
schepen. Als minimum adviseerde de commissie een kabelvliegersysteem, een kabelballonafdeling,
toebehoren voor het motorluchtschip ‘Duindigt’, vier vliegtuigen, inclusief reserveonderdelen en een
volgauto. Aan infrastructuur was een noodkazernement, een ballonloods en twee vliegtuigloodsen
nodig. De commissie adviseerde de eenmalige kosten van twee ton op de suppletoire begroting 1912
op te voeren en raamde voorts vanaf 1913 voor exploitatie jaarlijks twee ton. In de slotbeschouwing
adviseerde zij een professionele aanpak van de militaire luchtvaart in het leger, omdat zo’n nieuw
verschijnsel met onbekende mogelijkheden de inzet van het betrokken personeel volledig opeiste.20
In de nota waarmee generaal Snijders het rapport aan minister Colijn aanbood, onderstreepte hij dat het belangrijk was om verschillende takken van luchtvaart, zoals kabelballons,
motorballons, kabelvliegers en motorvliegers te hebben. Ook sprak hij in de nota een voorkeur
uit voor vestiging van de luchtvaartorganisatie op het vliegkamp Soesterberg, omdat daar de
omvangrijke opstallen van de inmiddels failliete Maatschappij voor Luchtvaart gebruikt konden worden.21 Tot slot verzocht Snijders de minister om kapitein Walaardt Sacré met ingang
van 1 mei 1912 tot zijn beschikking te stellen voor het stafwerk en de voorbereidende feitelijke
werkzaamheden ter oprichting van de militaire luchtvaartorganisatie. De minister ging hiermee akkoord en nam de voorstellen van de commissie over door het vereiste totaalbedrag van
215.500 gulden op te nemen in de legerbegroting voor 1913.22
Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Oorlog in de Tweede Kamer in
januari 1913 bleek de meerderheid onder aanvoering van de liberaal Tydeman opnieuw tegen de
plannen te zijn voor zover het om de luchtvaart ‘lichter dan lucht’ ging. Een amendement dat hij
indiende, om al het gevraagde geld aan te wenden voor de aanschaf van vliegtuigen met daarbij
behorend materieel en voor de verwerving van het vliegterrein Soesterberg, werd op 15 januari
1913 zonder uitvoerige debatten met grote meerderheid aangenomen. Tegenstemmers waren
de socialistische en links-liberale Kamerleden en de antirevolutionaire militair Duymaer van
Twist.23 Het Utrechtse dagblad Het Centrum vatte het debat in de Tweede Kamer over de oprichting van het Nederlandse luchtwapen kernachtig samen:
‘‘Vlug ging het weer met het amendement-Tydeman, om de door de minister gevraagde
f 215.000 voor vliegen en luchtvaren niet te geven voor luchtschepen, doch alleen voor vliegtuigen. De heer Ter Laan wilde den minister niet laten vliegen en niet laten varen; de heer Van
Twist vond zoowel artikel als amendement te grootscheeps en verlangde dat de minister zijn
personeel alleen uit vrijwilligers zal doen bestaan; de minister nam het amendement over,
zich voorbehoudend, zoo de noodzakelijkheid blijkt, terug te komen met een aanvrage voor
ballonmaterieel en beloofde althans voor vliegmachines slechts vrijwillig personeel aan te
nemen; en het vliegartikel werd aangenomen met 54 tegen 15 stemmen.’’24

Een luchtwapen met uitsluitend vliegtuigen
De weg naar de oprichting van het luchtwapen van de Nederlandse krijgsmacht was nu vrij en
minister Colijn kon in april 1913 het oprichtingsbesluit van de Luchtvaartafdeeling (lva)25 als
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onderdeel van het Nederlandse leger ter ondertekening aan koningin Wilhelmina voorleggen.26
Zo kwam door toedoen van een belangrijke meerderheid van de Tweede Kamer een luchtvaartafdeling met uitsluitend vliegtuigen tot stand. Het is opmerkelijk dat de Kamer achteraf gezien
een juistere keuze wist te maken dan de minister, die dat deed op basis van een gedegen, maar
alweer gedeeltelijk achterhaald commissierapport. In weerwil van de adviezen van de Militaire
Luchtvaart Commissie, met Walaardt Sacré en Post van der Steur als fervente voorstanders van
(motor)ballons, en de krachtige steun van Snijders voor een brede beproeving van alle lucht
waarnemingsmiddelen, koos minister Colijn snel eieren voor zijn geld.
Het is interessant na te gaan hoe die verandering in de beoordeling van het nut van vliegtuigen zich in de loop van 1912 had voltrokken. Ongetwijfeld had de snelle ontwikkeling van het
vliegtuig in het buitenland, met name in Frankrijk, grote indruk gemaakt en waren de potentiële militaire mogelijkheden nog lang niet allemaal te overzien. Stonden de Franse manoeuvres
in 1909 nog in het teken van ballons, een jaar later domineerde het vliegtuig tijdens de manoeuvres in Picardië waar vele buitenlandse waarnemers getuige van waren. Ook tijdens de herfstmanoeuvres van het Nederlandse leger bij ‘De Pettelaar’ in september 1911 had het vliegtuig volgens
kapitein Copes van Hasselt goed gepresteerd, zeker omdat de voor die gelegenheid bijeengebrachte vliegers en waarnemers nog geen enkele ervaring hadden.
Vlak voor de behandeling van de Oorlogsbegroting voor 1913 in de Tweede Kamer plaatste de
Nieuwe Rotterdamsche Courant een ingezonden brief van luitenant der Artillerie A. Josephus Jitta,
die al eerder met Walaardt Sacré in het NVvL-blad Luchtvaart een polemiek had gevoerd over het
nut van de luchtvaart ‘lichter dan lucht’.27 In deze ingezonden brief nam Josephus Jitta stelling
tegen het plan van minister Colijn om conform de aanbevelingen van de Militaire Luchtvaart
Commissie zowel ballons, luchtschepen als vliegtuigen in dienst te nemen. Kabelballons waren
volgens hem uiterst kwetsbaar; dat had onze eigen artillerie met het schieten op de kabelballons
in Oldebroek wel bewezen. Het luchtscheepje ‘Duindigt’ was volgens hem van nul en generlei
waarde vergeleken met de veel grotere Duitse luchtschepen. Daarom pleitte hij ervoor alle aandacht en geld te concentreren op de aanschaf van vliegtuigen.28 Deze beide krachtige pleitbezorgers voor het vliegtuig uit respectievelijk de Infanterie en de Artillerie zullen zeker invloed
hebben gehad op het Kamerlid Tydeman, die met zijn amendement de conservatieve benadering
voor ‘lichter dan lucht’ vanuit de Genie tot staan bracht.
De besluitvorming over de oprichting van een luchtwapen voor het leger was uiteindelijk vlot en soepel verlopen. De keuze voor uitsluitend vliegtuigen bleek uiteindelijk een wijze
benadering. Het is opvallend hoe gemakkelijk minister Colijn zijn aanvankelijke steun voor een
brede benadering van de luchtvaart liet varen, tevreden als hij was dat het gehele begrotingsbedrag voor de luchtvaart beschikbaar bleef en nu kon worden gebruikt voor de aankoop van
het vliegveld Soesterberg. Het besluit om te komen tot een militaire luchtvaartafdeling in het
Nederlandse leger was dus het resultaat van de vooruitziende blik van generaal Snijders die in
minister Colijn een doortastend medestander vond om het Nederlandse leger te moderniseren
naar aanleiding van technologische ontwikkelingen in de buurlanden.29 Het grondige onderzoek van de Militaire Luchtvaart Commissie was hierbij behulpzaam geweest om een overzicht
van die ontwikkelingen elders te geven en een zeker draagvlak binnen het leger te creëren, zeker
na de inzet van vliegtuigen bij de herfstmanoeuvres in 1911. Tot slot droeg de welwillende en
kritische houding van de Tweede Kamer er toe bij dat het luchtwapen vanaf het begin geheel op
vliegtuigen was gebaseerd.
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Het eerste jaar van de Luchtvaartafdeeling
Met de parlementaire goedkeuring voor de oprichting van een luchtvaartafdeling voor het leger
kon kapitein Walaardt Sacré zich wijden aan de praktische voorbereidingen. Allereerst ging zijn
aandacht uit naar de verwerving en inrichting van het vliegterrein Soesterberg als thuisbasis voor
het luchtwapen-in-oprichting. Ook diende haast te worden gemaakt met de aanschaf van vliegend materieel voor oefening van de vliegers die inmiddels op eigen kosten hadden leren vliegen.

Verwerving van het vliegkamp Soesterberg
Nadat de Maatschappij voor Luchtvaart begin 1912 failliet was gegaan, waren de opstallen en
inventaris op de Soesterbergse vlieghei in handen gekomen van C.A.G. Deterding en J.M.W.
de Haan, beiden directeur van de N.V. Acetylena in Rotterdam. Zodra de Tweede Kamer haar
goedkeuring aan de oprichting van een luchtvaartafdeling had gehecht, zette Walaardt Sacré
zich via de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie in Amersfoort aan de afronding van de onder
handelingen met de gemeente Soest, die het vliegterrein destijds aan de firma Verwey & Lugard
had verhuurd. Op 28 maart 1913 werd de akte voor de aankoop van het vliegterrein met aangrenzende percelen ter grootte van 650 hectare voor een bedrag van 266.000 gulden getekend.
Deterding en De Haan verkochten vervolgens ook de opstallen en de complete inventaris van het
vliegkamp Soesterberg voor 44.600 gulden aan het Rijk.30
Met het vliegkamp Soesterberg verkreeg het Nederlandse leger een goed vliegterrein in het
centrum van het land, in de nabijheid van de grote garnizoenen Utrecht en Amersfoort. Wel was
evident dat de ligging ervan buiten de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij een aanval op Nederland
tot problemen zou kunnen leiden. Daarnaast was het ook duidelijk dat bij inzet van vliegtuigen
voor neutraliteitspatrouilles langs de grenzen ook daar vliegterreinen nodig zouden zijn. Dit
waren echter problemen van latere zorg. Allereerst richtten de activiteiten van Walaardt Sacré
zich op het bruikbaar maken van Soesterberg voor militair gebruik door de beoogde Luchtvaart
afdeeling. Daartoe werd het terrein omheind en afgesloten voor doorgaand verkeer. De vier aanwezige vliegtuigloodsen en de plaatijzeren constructiehal waren nog in goede staat en bruikbaar. Andere gebouwen die destijds voor het grote publiek waren neergezet, werden aangepast
of door de Genie verwijderd en elders gebruikt. Het directiegebouw kon worden ingericht als
bureaugebouw en magazijn. Het restaurant werd omgebouwd tot legering van het personeel. De
stroom- en watervoorziening was uiterst primitief en het ontbrak op Soesterberg aanvankelijk
aan van alles. Zijn grote ervaring als genieofficier kwam Walaardt Sacré hier goed van pas en via
zijn collega’s van de geniedienst in Amersfoort werden de werkzaamheden om het vliegterrein
te verbeteren in gang gezet. In het voorjaar van 1914 was er voor een bedrag van 280.000 gulden aan nieuwbouwplannen ontwikkeld: vijf extra vliegtuigloodsen, uitbreiding van het magazijn, een garage, twee officierspaviljoens, een logiesgebouw voor 100 man, een privaatgebouw,
een badhuis, een wachtgebouw en woningen voor de commandant en twee onderofficieren. In
1916 zou op het vliegkamp zelf een vestiging van de Genie komen om de vrijwel continue bouw
activiteiten en het onderhoud van de vlieghei te kunnen begeleiden.31
Dankzij deze uitgebreide infrastructuur zou Soesterberg niet alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook in de decennia daarna de centrale basis van de lva blijven, de ‘bakermat’ van
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niet alleen de militaire luchtvaart, maar ook van de Nederlandse burgerluchtvaart. Zelfs toen
de Koninklijke Luchtmacht na de Tweede Wereldoorlog in Nederland de beschikking kreeg over
meerdere vliegbases, bleef Soesterberg een bijzondere rol als bakermat vervullen.32

Het eerste vliegtuig voor de Luchtvaartafdeeling
Zoals de Militaire Luchtvaart Commissie had aanbevolen, was het zaak de vliegers die in 1911
op eigen kosten hadden leren vliegen in staat te stellen regelmatig te blijven oefenen. Voor dit
doel werd in april 1913 het vliegtuig dat Marinus van Meel eerder dat jaar op Soesterberg had
gebouwd, voor 300 gulden per maand gehuurd. Van Meel, van origine kaasimporteur, was bij
het zien van de vliegdemonstraties van Jan Olieslagers in 1910 gewonnen voor de luchtvaart en
haalde op 9 mei 1911 bij de vliegschool op het Franse vliegveld Etampes zijn fai-brevet. Ook
kocht hij daar voor 28.000 Franse francs een vliegtuig van Henri Farman. Met dit toestel deed
hij in dat jaar buiten mededinging mee aan de etappe Luik-Soesterberg van de Europese Rondvlucht. Hierna trok van Meel met zijn vliegtuig in bij de constructiewerkplaats van Verwey &
Lugard op Soesterberg en met een door hem verbeterde Farman deed hij als reservevaandrig
mee aan de herfstmanoeuvres in 1911.33 Daarna had hij zich voor vijf jaar als militair vlieger in
de rang van reservevaandrig verbonden aan het Rijk om de militaire vliegers Van Heijst, Versteegh en Coblijn vanaf augustus 1912 te laten oefenen met zijn vliegtuig. Omdat dit toestel in de
winter 1912-1913 bij een vlucht door Coblijn grondig was vernield, bouwde Van Meel met al zijn
opgedane ervaring in twee maanden tijd een nieuw en verbeterd vliegtuig, dat op 28 maart 1913
voor het eerst in het openbaar werd gedemonstreerd. Van Meel noemde dit toestel ‘Brik’ en hij
omschreef het nogal primitieve ontwerpproces van dit toestel later als volgt:
‘‘De oorspronkelijke Farman was mij niet snel genoeg, ik wilde sneller vliegen en ontwierp
een tweedekker die kleiner (lichter) was, een soort racetype met minder gewelfde vleugels
(minder weerstand). Door verlenging van de staart kon ik de machine beter in de hand
houden bij de besturing. Al die veranderingen werden ‘op het gevoel’ aangebracht, van een
werkelijk wetenschappelijke constructie was geen sprake. Mijn Brik was ook minder hoog
dan de Farman, maar die hoogte was gelimiteerd door de schroef van de achter mij opgestelde motor. Verder werd reeds gebruik gemaakt van getrokken stalen buizen, terwijl men
bij Farman nog uitsluitend hout en verbindingsstukken aantrof. De Brik vloog zo tegen de
100 km/u, terwijl Farman nauwelijks 80 km/u uit zijn toestel kon halen. Ook kon ik er hoger
mee vliegen en ik vestigde een erkend hoogterecord van 1880 m. Hoger kon niet omdat die
Gnôme-motor van mij te weinig vermogen ontwikkelde (50 pk).’’34
In de hoop voor de nieuwe Luchtvaartafdeeling meer vliegtuigen te kunnen bouwen, richtte Van
Meel op 12 juni 1913 op Soesterberg met financiële steun van zijn broer de N.V. Van Meel’s Vliegtuigenfabriek op.35 In het najaar van 1913 kreeg Van Meel officieel toestemming om zijn bedrijf in hangar
1 (de plaatijzeren hal) te blijven uitoefenen voor een huur van 40 gulden per jaar.36 De eerste klus die
hij daar samen met zijn monteurs J. van Doorn en A. Pierrot oppakte, was de afbouw van de grotere
‘Brik-II’, die de lva echter niet zou huren. Het toestel werd op 11 juli 1913 ingevlogen in tegenwoordigheid van de commandant-lva en enkele vliegers. Eind augustus deed Van Meel met het toestel mee
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aan een legeroefening en na vervanging van de 50 pk motor door een van 80 pk nam hij met het toestel deel aan de herfstmanoeuvres. Daarna werd het omgebouwd tot watervliegtuig. Op 8 januari 1914
raakte het toestel tijdens demonstraties voor de marine in Rotterdam onherstelbaar beschadigd.37
De Militaire Luchtvaart Commissie had voorgesteld om in 1913 vier vliegtuigen aan te schaffen, in 1914 zes, in 1915 acht en in 1916 tien stuks. Bij oprichting beschikte de lva alleen over de
gehuurde Brik, aangekocht op 6 september 1913 voor 3.493,33½ gulden. Nog voor de officiële
oprichting werden in mei 1913 stappen gezet om meer vliegtuigen aan te schaffen. Vanuit Duitsland stuurde Fokker terstond de M.1, een verbeterde militaire versie van de ‘Spin’, naar Soesterberg om daar en boven de Haagse Houtrust demonstraties voor de Nederlandse legerleiding te
geven. Dat vliegtuig werd echter op de terugweg naar Duitsland bij een noodlanding in Veenen
daal vernield.38 Kennelijk ging de voorkeur van het ministerie van Oorlog toch uit naar een Frans
toestel, want inmiddels was een studiecommissie, bestaande uit kapitein Walaardt Sacré, luitenant Van Heijst en de onafhankelijke vliegtuigdeskundige ir. J. Rozendaal, naar Frankrijk vertrokken om daar de overige drie voor 1913 geplande vliegtuigen voor de lva aan te kopen. Na
een rondgang langs de Franse vliegtuigbouwers – toentertijd de meest vooraanstaande in de
wereld – viel de keuze op de Farman HF20-tweedekker. Dit toestel was juist door Henri Farman
ontworpen als een tweepersoonsverkenner met een 80 pk motor aan de achterzijde van de passagiersgondel, zodat de bemanning een goed uitzicht had en aan de voorzijde een mitrailleur kon
worden bevestigd. De maximumsnelheid van dit toestel was 105 kilometer per uur. Na ruggespraak met de minister werden in juli drie van deze vliegtuigen voor 76.095 Franse francs besteld
bij de Société Henri et Maurice Farman in Billancourt voor aflevering in september 1913.39

De Luchtvaartafdeeling in 1913
Op 1 juli 1913 kwam overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 16 april van dat jaar de lva op
Soesterberg tot stand onder rechtstreeks bevel van de chef van de Generale Staf, luitenant-generaal
C.J. Snijders. Behalve de commandant, kapitein H. Walaardt Sacré, maakten drie officieren-vlieger,
de luitenants F.A. van Heijst, W.C.J. Versteegh en L.F.E. Coblijn, alsmede de s ergeant-majooradministrateur J.J.W. Janssen, op die eerste dag deel uit van de lva, spoedig gevolgd door luitenant
L.J. Roeper Bosch die op 21 mei 1913 zijn vliegbrevet op Gilze-Rijen had gehaald.
Voorlopig konden deze vliegers alleen oefenen op het van Van Meel gehuurde eenpersoonsvliegtuig. Wel vlogen die zomer ook de reserveluitenants J. Labouchère en L.G. van Steyn en de
reservevaandrigs M. van Meel en H. Bakker met hun eigen vliegtuig regelmatig op Soesterberg.
De minister had de samenstelling van de lva in eerste instantie op dertig man grondpersoneel
bepaald.40 Daartoe detacheerde met name de Genie aanvullend technisch personeel bij de lva en
namen enkele burgerwerklieden uit vooral de auto- en motorenbranche dienst bij de lva. Dienstplichtigen konden gelet op het specialistische karakter van de functies alleen bij de lva worden
geplaatst als zij zich na hun diensttijd verbonden om nog drie jaar aan te blijven. Vanaf 9 september
kon de eerste groep militair personeel van de lva in het voormalige restaurant op het vliegkamp
Soesterberg worden gelegerd. Officieren werden voorlopig in het dorp Soesterberg ingekwartierd.
Omdat de in Frankrijk bestelde Farman-vliegtuigen pas begin oktober werden verwacht, moest
voor de deelname van de lva aan de herfstmanoeuvres van het leger van 22 tot 25 september in
de Achterhoek nogmaals een beroep worden gedaan op reserveofficieren met hun eigen vliegtuig.
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Vanuit de lva deed luitenant Van Heijst mee met de ‘Brik’ (50 pk), het rijksvliegtuig dat van Van Meel
was aangekocht. Vaandrig Van Meel vloog zelf met zijn nieuwe zelfgebouwde tweepersoonstoestel
(80 pk), vaandrig Bakker met een tweepersoons-Blériot-eendekker (50 pk) en luitenant der landweer
Van Steyn met een tweepersoons-Farman (80 pk). Als waarnemer vlogen kapitein Walaardt Sacré,
luitenant Versteegh en luitenant M.L.J. Hofstee van het 4e Regiment Infanterie mee. In de leger
plaats bij Milligen was een kamp ingericht met twee vliegtuigtenten die waren vervaardigd door het
Centraal Magazijn voor Militaire Kleding en Uitrusting in Woerden. Deze voldeden bij het kalme
herfstweer, maar moesten nog worden verbeterd om gemakkelijker te kunnen worden verplaatst
en ook bij slecht weer en harde wind overeind te blijven. Ook leverde de oefening aanbevelingen op
voor de verbindingen tussen het vliegkamp en het hoofdkwartier en het aantal benodigde auto’s.
Van de vliegprestaties gaf Walaardt Sacré in zijn verslag de volgende beoordeling:
‘‘In vergelijking te treden tusschen de verrichtingen der verschillende vliegeniers zou tot geen
resultaat leiden; allen deden wat zij konden. Het vliegtuig van luitenant Van Steyn was het best
voor het doel geschikt, zoodat hij, mede in verband met zijn grote ervaring op het gebied van
overlandvluchten, ook de grootste prestatie kon leveren; het minst geschikt was dat van den
vaandrig Bakker, die ook en qua vluchten, en qua waarneming, het minst kon presteeren. Bijzondere vermelding verdienden de vluchten van luitenant Van Heijst die, met een betrekkelijk
zwakken motor, en zonder waarnemer, zich geheel heeft kunnen handhaven naast zijn zooveel
beter geëquipeerden collega Van Steyn. De verrichtingen van deze beide vliegeniers steken,
ook in vliegtechnisch opzicht, ver uit boven die van de vaandrigs Bakker en Van Meel.’’41
Het kwam goed uit dat de in Frankrijk bestelde Farman HF20 vliegtuigen van hetzelfde type
waren als dat waarmee Van Steyn had gevlogen. De resultaten van de oefening waren aanleiding
om het toestel waarmee Van Meel had gevlogen niet door de lva te laten overnemen. Ook kwamen de reservevaandrigs Van Meel en Bakker, tot hun teleurstelling, niet in permanente dienst.
Eind september kwamen de drie Farman-vliegtuigen in kratten verpakt vanuit Frankrijk op
Soesterberg aan, waar ze in de eerste week van oktober werden gemonteerd en ingevlogen. Op 14
oktober kreeg de lva op Soesterberg bezoek van koningin Wilhelmina, aan wie de drie zojuist
aangekomen Farmans door de vliegers Van Heijst, Versteegh en Coblijn werden gedemonstreerd.
Commandant Walaardt Sacré leidde haar rond over het vliegveld en de vorstin was zeer voldaan
met wat zij zag.42 Het oefenen en opleiden van nieuw personeel kon nu echt beginnen. De vier vliegers Van Heijst, Versteegh, Coblijn en Roeper Bosch stegen in 1913 uiteindelijk respectievelijk 88,
79, 11 en 30 keer op en vlogen ruim 100 vlieguren. Daarbij bleken Van Heijst en Versteegh het meest
begaafd, waardoor zij ook overlandvluchten konden maken en slaagden voor de aanvullende eisen
van het militaire brevet. Coblijn stond vooral als ‘brokkenpiloot’ bekend en moest van zijn commandant eerst op de ‘Brik’ oefenen voordat hij in april 1914 weer op de Farman mocht vliegen.
Coblijn en Roeper Bosch zouden pas in 1915 hun militaire vliegbrevet ontvangen.43

De eerste maanden van 1914
Begin 1914 was Van Meel op Soesterberg in opdracht van de commandant-lva samen met zijn
broer begonnen aan de bouw van een nieuw instructievliegtuig. Dit toestel moest twee personen
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kunnen meenemen, waardoor het grotere afmetingen dan de ‘Brik’ kreeg en daarom al gauw de
‘Groote Van Meel’ genoemd werd. De proefvluchten op 3 en 22 mei eindigden met schade, maar
na de nodige aanpassingen kwam het toestel op 13 juli 1914 als vijfde vliegtuig voor 4.100 gulden
(exclusief de 60 pk-motor en het instrumentarium) in dienst van de lva.
Dit was overigens het laatste vliegtuig dat Van Meel bouwde, want zijn bedrijf bleek niet
levensvatbaar en hij kon de snelle technische ontwikkelingen op luchtvaartgebied, zoals die
in Frankrijk plaatsvonden, niet bijhouden. Op 30 mei 1914 besloot het ministerie van Oorlog
daarom de overeenkomst over Van Meels medegebruik van de fabriekshangar op Soesterberg te
beëindigen.44 Daarop verplaatste Van Meel zijn bedrijf naar een loods op de Molenheide, waar
hij de faciliteiten van de env overnam. Hij was op Soesterberg niet alleen geheel afhankelijk
geweest van de goedwillendheid van de commandant-lva, maar hij kreeg in de loop van 1914
ook te maken met concurrentie van een andere Nederlandse luchtvaartpionier, Henri Wijnmalen. Deze pakte het groter aan en had zich eind 1913 tot de minister van Oorlog gewend met
een uitgewerkt voorstel om binnen de Stelling van Amsterdam een vliegtuigfabriek te stichten.
Op die manier zou het Nederlandse luchtwapen ook in oorlogstijd van vliegtuigleveringen verzekerd kunnen zijn. Daarvoor vroeg hij om garanties tot afname van de vliegtuigen die hij op
basis van eisen van de lva zou bouwen. Walaardt Sacré was desgevraagd echter beducht voor
een monopolie van een nog op te richten fabriek, waarop minister N. Bosboom op 14 februari
1914 Wijnmalen weliswaar zijn steun toezegde, maar met het nadrukkelijke voorbehoud dat de
lva zo nodig concurrentie zou toepassen.45 Wijnmalen kreeg in juni van dat jaar in Soesterberg
de beschikking over een naast het vliegkamp gelegen terrein voor opslag en een reparatiewerkplaats en hij stichtte in Amsterdam zijn N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek. Hier zou hij
zich in eerste instantie gaan toeleggen op het nabouwen van Farman-vliegtuigen, waarvan hij
de licentierechten had verkregen.46 Op 3 mei 1914 had het Rijk namelijk bij Farman in Frankrijk
opnieuw zes vliegtuigen besteld, ditmaal van het iets grotere en verbeterde type HF22.
Deze aanschaf hing samen met de uitbreiding van het vliegerbestand met vijf officieren
die zich vrijwillig hadden opgegeven. Ze zouden in juli 1914 op Soesterberg aan hun opleiding
beginnen onder de inmiddels tot instructeur aangewezen Van Heijst. Het waren de luitenants
A.N.S.W.L. Coblijn, M.L.J. Hofstee (die al als waarnemer had gevlogen), G.A. Koppen, A.K. Steup
en luitenant-ter-zee A.S. Thomson van de Koninklijke Marine. De komst van Thomson toonde aan
dat de marine op luchtvaartgebied niet achter wenste te blijven bij andere landen en ook boven
zee wilde gaan profiteren van het nieuwe verkenningsmiddel. Daartoe was op de marinebegroting
voor 1914 een som van 36.000 gulden opgenomen voor de oprichting van een marineluchtvaart
dienst.47 In maart 1914 had Walaardt Sacré het verzoek van de marine gekregen om op Soesterberg
twee officieren en twee onderofficieren in staat te stellen de opleiding tot vliegenier te volgen.48 Hij
zegde alle medewerking toe, stemde er mee in één van de zes bestelde Farmans voor deze marine
behoefte te gebruiken en drong aan op de spoedige bouw van een marinehangar op de vlieghei.49
Kort na Thomson arriveerde ook luitenant-ter-zee H.G. van Steyn op Soesterberg.
Niet alleen de marine, maar ook het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger was actief op Soesterberg. Het knil richtte op 30 mei 1914 in opdracht van de minister van Koloniën in Tandjong
Priok een Proefvliegafdeeling op om het gebruik van militaire vliegtuigen in de archipel te kunnen beproeven. Op dat moment was knil-luitenant G.D. Spandaw al in België bij de vliegtuigfabriek van De Brouckère in opleiding tot vlieger. Op 2 juli vloog hij naar Soesterberg om daar met
een in België gehuurd Déperdussin-vliegtuig de proeven voor het militair brevet af te leggen.
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Bij zijn start in de avond stortte hij echter met dit toestel op het vliegterrein van Soesterberg
neer en overleed een dag later aan zijn verwondingen, het eerste dodelijke vliegongeval van de
Nederlandse militaire luchtvaart.50 Naar aanleiding van dit ongeval bleek het noodzakelijk om,
in aanvulling op de hulp die de aanwezige ziekenverpleger kon verlenen, snel een beroep te kunnen doen op medische deskundigheid. De Zeister huisarts dr. S.G.T. Bendien was in voorkomend
geval beschikbaar voor eerste hulp, totdat de lva in 1919 zijn eigen medische staf kreeg.
Een andere medegebruiker van het vliegveld Soesterberg was het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut (knmi) in De Bilt, dat al sinds juni 1911 de noordwesthoek van het
vliegveld gebruikte voor het oplaten van vliegers, kabelballons en loodsballonnen ter verzameling van weerkundige gegevens tot op een hoogte van meer dan tien kilometer. Toen deze activiteiten later het vliegverkeer hinderden, verplaatste het knmi in 1916 zijn vliegerstation naar de
Leusderhei bij Austerlitz. Vanaf 1916 experimenteerden het knmi en de lva vanaf Soesterberg
met verschillende vliegtuigtypen, waarbij de instrumenten voor registratie van luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid in een houder tussen de vleugels of aan het landingsgestel werden
meegevoerd. Het spreekt vanzelf dat de jonge lva als tegenprestatie uitvoerige voorlichting en
weersvoorspellingen kreeg. Ook zou de latere knmi-directeur dr. H.G. Cannegieter jarenlang
zijn weerkundige waarnemingen publiceren in het blad Het Vliegkamp, dat enkele Soesterbergers van het eerste uur vanaf 1915 uitgaven.51

Oorlogsspanning en mobilisatie
Terwijl op Soesterberg werd gewerkt aan de opbouw van een luchtwapen voor het Nederlandse
leger, namen de internationale spanning en oorlogsdreiging in het voorjaar van 1914 snel toe. De
onlusten op de Balkan, met op 28 juni 1914 de moord op de Habsburgse troonopvolger Franz-Ferdinand en zijn vrouw als vonk in het al langer broeiende kruitvat, werden in het neutrale Nederland overschaduwd door de wekenlange berichtgeving over de dood van Nederlandse majoor
L.W.J.K. Thomson. De regering had Thomson als militair adviseur in Albanese krijgsdienst uitgezonden om deze nieuw gevormde staat behulpzaam te zijn bij de oprichting van een gendarmerie.
Daar was hij op 15 juni 1914 omgekomen bij schermutselingen in Durrës. Door deze berichtgeving
kreeg de stille diplomatie van de Europese grote mogendheden op weg naar een nieuwe Europese
oorlog maar weinig aandacht in Nederland. Pas nadat Servië op 25 juli een Oostenrijks ultimatum
niet aanvaardde en mobiliseerde, kreeg ook Nederland het besef van acuut oorlogsgevaar.52
Op 29 juli was commandant Walaardt Sacré voor een bespreking naar de Generale Staf geroepen om enkele consequenties van de gespannen internationale toestand te bespreken. Allereerst
besloot de legerleiding dat de lva bij mobilisatie rechtstreeks onder het Algemeen Hoofdkwartier (ahk) van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (olz) zou komen te ressorteren.
Hoewel overplaatsing van de lva naar de omgeving van Amsterdam later kon worden overwogen en moest worden voorbereid, zou de lva voorlopig op Soesterberg blijven. Ten slotte zou
alles in het werk worden gesteld om de nog niet geleverde Farman-vliegtuigen – ir. H.A. Vreeburg was voor de overname daarvan in Frankrijk – zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen.53
Op 30 juni volgde met de afkondiging van de ‘toestand van oorlogsgevaar’ de mobilisatie
van de grens- en kustbewakingstroepen en ontving Walaardt Sacré om kwart over drie in de
middag een telegram van de minister van Oorlog: ‘‘Reken op leger- en landweermobilisatie.’’ De
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volgende dag tekende koningin Wilhelmina het Koninklijk Besluit tot de algehele mobilisatie,
die op zaterdag 1 augustus 1914 intrad.54 Voor het luchtwapen, dat nog maar amper een jaar oud
was, ontstond nu een geheel nieuwe situatie die Walaardt Sacré later als volgt omschreef:
‘‘Op 1 Augustus 1914 bestond de Afdeeling uit 10 officieren, 1 ingenieur en 31 onderofficieren
en minderen, en beschikte zij over 5 vliegtuigen en 1 automobiel, terwijl op de begrooting
van 1914 geld beschikbaar was voor 6 vliegtuigen, 1 reservemotor, 2 vliegtuigtenten en 1
motorrijwiel. Uit deze, nu ietwat komisch aandoende, getallen blijkt duidelijk, dat men zich
tot toen nog niet had mogen verheugen in een overgroote belangstelling van Regeeringszijde. De noodige bedragen werden slechts noode ter beschikking gesteld. Dit alles veranderde op slag toen op 30 Juli 1914 het eerste mobilisatietelegram werd ontvangen en op 1
Augustus de mobilisatietoestand intrad. Toen moesten tal van kostbare maatregelen worden genomen en wreekte zich de zuinigheid, die men van hoogerhand ten opzichte van de
Luchtvaartafdeeling had meenen te moeten betrachten. Intusschen viel daaraan niets meer
te veranderen en moest men trachten te roeien met de riemen die men had, daarbij gelukkig
zeer gesteund door den Opperbevehebber van Land- en Zeemacht, onder wiens directe bevelen de Afdeeling toen kwam te staan. De moeilijkheden waren vele en van allerlei aard.’’55
Uit dit citaat is af te leiden dat het luchtwapen in het eerste jaar op Soesterberg een uiterst
bescheiden start had gemaakt en dat de betekenis ervan voor de Nederlandse neutraliteitshandhaving nog uiterst onduidelijk was. Commandant Walaardt Sacré was met steun van Snijders
desondanks vastberaden de mobilisatietoestand te gebruiken om het luchtwapen verder uit te
bouwen. Hoe en in welke richting wist hij op dat moment ook niet, maar de mobilisatie maakte
in ieder geval ruimere financiële middelen vrij.

De organisatie van de lva tijdens de mobilisatie 1914-1918
Bij de mobilisatie van augustus 1914 vormde de Luchtvaartafdeeling met haar vijf vliegtuigen
en een handjevol onervaren vliegers een nog niet in de slagorde van het Nederlandse leger opgenomen eenheid. De lva bleef onder rechtstreeks bevel staan van generaal Snijders, ook toen
deze met de mobilisatie werd benoemd tot Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. De goede
vriendschap tussen de olz en de commandant-lva zou ook in de oorlogsjaren van grote betekenis blijven voor de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen, ondanks alle problemen en
beperkingen die de mobilisatietoestand met zich meebracht.

Het verloop van de mobilisatie voor de lva
De algemene mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht verliep zodanig vlot dat het Veld
leger met zo’n 95.000 man al op 3 augustus 1914 de ‘afwachtingsopstelling’ had ingenomen die
overeenkomstig de ‘Strategische Aanwijzingen’ van Snijders naar alle kanten was voorbereid.
Zo moest het leger te velde een schending van het Nederlandse grondgebied door omliggende
landen afschrikken. Zou de afschrikking falen, dan was het de taak van het Veldleger de vijanDE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919

91

delijke opmars te vertragen en zich achter de inundaties en forten van de Vesting Holland terug
te trekken.56 De primaire taak van de krijgsmacht was om het uitvoeren van de neutraliteitsverklaringen van de regering kracht bij te zetten. Na de Oostenrijks-Hongaarse oorlogsverklaring aan Servië op 28 juli 1914 en opnieuw na elke volgende oorlogsverklaring van de Europese
mogendheden, verklaarde Nederland zich neutraal en kregen de oorlogvoerende partijen van
Nederland strikte richtlijnen om deze neutraliteit in acht te nemen. Een verbod op de toegang
voor buitenlandse oorlogsschepen was de eerste hiervan. Vervolgens kwam er op 3 augustus 1914
een verklaring over de integriteit van het Nederlandse luchtruim:
‘‘Overwegende, dat het noodzakelijk is het bekend worden van onze oorlogsvoorbereiding
bij vreemde legers tegen te gaan (…) hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat het
overschrijden van de landsgrenzen door luchtvaarders niet behoorende tot de Nederlandsche land- of zeemacht, is verboden, zoolang de toestand aanwezig is, als bedoeld onder 1º
van art. 1 van de Wet van 23 Mei 1899.’’57
Hiermee verklaarde Nederland dat het luchtruim boven zijn grondgebied onschendbaar was.
Geen enkel buitenlands luchtvoertuig mocht het binnendringen. Als dit toch gebeurde, zouden
de grondtroepen het vuur openen of het vliegtuig aan de grond zetten. Deze bepaling was niet
gebaseerd op enig internationaal recht. De oorlogvoerende partijen accepteerden de afsluiting
van het Nederlandse luchtruim echter omdat anders via het Nederlandse luchtruim verkenning
van militaire manoeuvres door de tegenpartij mogelijk zou worden.58
Onmiddellijk na het intreden van de mobilisatietoestand gaf generaal Snijders bevel de
vliegtuigen van de lva in te zetten voor neutraliteitspatrouilles langs de landsgrenzen. Al op 1
augustus 1914 vloog luitenant Van Heijst, met luitenant Hofstee als waarnemer, de eerste grenspatrouille tussen Venlo en Maastricht. Daarbij was ‘‘aan Duitsche zijde niets bespeurd van troepen of kampementen, ook niet in de buurt van Aken.’’ Twee dagen later gaf de olz opdracht tot
regelmatige vluchten langs de grenzen.59 Op 5 augustus maakte hij aan de eenheden van leger en
vloot bekend dat op buitenlandse vliegtuigen mocht worden geschoten; eigen toestellen waren
herkenbaar als tweedekker met de motor achter en grote oranje gekleurde ballen op de onderkanten van de vleugels geschilderd. Toen er toch op lva-vliegtuigen werd geschoten, drong de
olz bij de troepen op de grond aan op zorgvuldige identificatie.60
De mobilisatie had voor de lva als consequentie dat de ontruiming van Soesterberg en de
verplaatsing naar een locatie binnen de Stelling van Amsterdam moest worden voorbereid. Op
30 juli was in opdracht van de commandant-lva een uitwijkbasis verkend op een terrein in de
buurt van de Hembrug in Zaandam, waar ook het staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen was
gevestigd. In de dagen daarna werd dit terrein gehuurd van de eigenaar J. van Wessem, terwijl
van de Amsterdamse firma Zeilinga twee vliegtuigtenten werden gehuurd. Personeelstenten werden uit het legerdepot van Woerden verkregen, elektrisch licht werd aangelegd en het
nodige vervoer met vrachtauto’s en schuiten voorbereid.61 Toen begin september duidelijk was
dat Nederland voorlopig neutraal bleef, besloot de olz de ontruiming van Soesterberg niet door
te zetten en vond de geplande bouw van een nieuwe hangar daar gewoon doorgang.
Dankzij de inspanningen van Vreeburg en Wijnmalen was het nog voor het sluiten van de
grenzen gelukt om vier van de zes in Frankrijk bestelde Farmans naar Nederland te halen, wat
Vreeburg een vaste aanstelling als chef van de Technische Dienst bij de lva opleverde.62 Eén
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van deze toestellen werd bestemd voor de marineopleiding op Soesterberg. Ook werden alle
burgervliegers met hun vliegtuig in dienst genomen en de reserveofficieren L.G. van Steyn en
P.M. van Wulfften Palthe onder de wapenen geroepen. Het departement van Koloniën zorgde
nog voor onverwachte aanvulling van vliegend materieel. In het voorjaar van 1914 had het voor
het knil in het Belgische Genk bij de firma De Brouckère twee vliegtuigen van een met het type
Farman vergelijkbaar ontwerp besteld. De luitenant-ter-zee van marinereserve H.G. van Steyn
was in Genk om namens Koloniën toezicht te houden op de bouw. Op 2 augustus zorgde Van
Steyn ervoor dat beide toestellen onverwijld naar Nederland werden overgebracht; één ging per
trein naar Amsterdam en het andere vloog hij zelf over naar Soesterberg. Op verzoek van de
olz werden beide vliegtuigen op 17 augustus aan de lva overgedragen. Ook Van Steyn bleef als
gemobiliseerd marineofficier op Soesterberg.63 Zo beschikte de lva eind augustus 1914 over elf
militaire vliegtuigen: de ‘Brik’ en de ‘Groote Van Meel’ voor de opleidingen, zeven Farmans en
twee Brouckères voor het verkenningswerk.

Nederland blijft neutraal
Nadat het Duitse leger België was binnengemarcheerd en de Nederlandse neutraliteit leek te
eerbiedigen, besloot Snijders tot verdere concentratie van troepen in Noord-Brabant waarbij hij
het hoofdkwartier van het Veldleger eerst in ’s-Hertogenbosch en vanaf oktober in Oosterhout
onderbracht. Zeker nadat de Duitsers Antwerpen aan een beleg onderwierpen, kwam het zwaartepunt van de neutraliteitshandhaving in westelijk Noord-Brabant te liggen. Ook de marine, die
verantwoordelijk was voor de kustverdediging, verlegde het accent naar het zuiden, omdat het
ahk een Britse actie ter verdediging van Antwerpen verwachtte. Met het oog op de kwetsbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen stelde het ahk een apart Marinecommando Zeeland in. Toen na
enige tijd duidelijk was dat alle oorlogvoerenden de Nederlandse neutraliteit inderdaad respecteerden, besloot de regering de mobilisatie toch te handhaven. Om de belasting op de bevolking
enigszins te verlichten kwam er een verlofregeling. Zou zich opnieuw een oorlogsdreiging voordoen, dan kon de regering een zogeheten ‘tweede mobilisatie’ afkondigen.64
In verband met de geringe vliegsnelheid en het beperkte vliegbereik was het ondoenlijk de
grenspatrouilles telkens vanuit Soesterberg te ondernemen. Daarom ging de lva gebruikmaken
van hulpvliegveldjes op de Kemperheide bij Arnhem, de Groote Heide bij Venlo, de Molenheide
bij Gilze-Rijen en op het Middenreduit in Souburg bij Vlissingen. Met uitzondering van Venlo,
dat slechts voor tussenlandingen diende, werd op deze vliegveldjes permanent een vliegtuig
detachement gestationeerd, bestaande uit een vliegtuig met een gebrevetteerde vliegenier,
enkele mecaniciens en een vliegtuigtent.65 Zo opereerde luitenant Versteegh bijna een jaar lang
vanaf het vliegveld Gilze-Rijen, waar hij voor het Hoofdkwartier van het Veldleger (hkv) langs
de zuidgrens patrouilleerde. Het was voor beide partijen nog wel even wennen aan de nieuwe
mogelijkheden van waarneming vanuit de lucht. Zo vermeldde het kma-leerboek over het
gebruik van luchtstrijdkrachten de volgende observatie:
‘‘Toen de kondschapsdienst [inlichtingendienst, D.S.] in het najaar van 1914 meldde, dat op
het N. front van Antwerpen inundaties waren gesteld, kreeg VERSTEEGH opdracht de juistheid van deze mededeling te onderzoeken. Herhaalde malen meldde hij, dat er geen inunDE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919
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daties waren gesteld. Het H.K.V. hechtte echter weinig waarde aan deze meldingen. Eerst na
den val van de vesting werd de juistheid van deze vliegermeldingen bewezen. Evenzoo ging
het met latere vliegermeldingen omtrent de aanwezigheid van versterkingen aan de Nederlandsch-Belgische grens. Eerst later, toen bleek dat de vliegerberichten meestal juist waren,
begon men de waarde van het nieuwe verkenningsmiddel in te zien.’’66
De detachementen voor de grenspatrouilles stonden onder bevel van de plaatselijke of divisiecommandant en waren voor hun verzorging en bewaking opgehangen aan plaatselijke troepen.
Het Korps Motordienst leverde de nodige auto’s met personeel. Aanvankelijk vlogen de monteurs mee als waarnemer, wat goed van pas kwam bij tussentijdse noodlandingen. Pas in de loop
van 1915 kwamen er speciaal opgeleide officieren-waarnemer voor de grenspatrouilles beschikbaar. Vanaf dat moment vond een min of meer regelmatige roulatie van vliegers en waarnemers
per drie maanden plaats.67 Eind 1915 gaf generaal Snijders richtlijnen over de dienstverhouding
tussen vliegers en de vanuit de troep tijdelijk gedetacheerde waarnemers:
‘‘De vliegenier is technicus en bestuurder van het vliegtuig, de waarnemer is tacticus en passagier, derhalve geen medebestuurder. De waarnemer krijgt een bepaalde opdracht, welke
hij – voor zoover dit voor de goede uitvoering noodig is – mededeelt aan den bestuurder.’’
Bij de troep ingedeelde vliegtuigdetachementen stonden onder bevel van de vlieger, terwijl de
waarnemer werd ingedeeld bij de staf van de betreffende troepencommandant.68
De waarnemers onderhielden zodoende intensieve contacten met de staven van de eenheden
waarvoor zij werkten, namelijk het Veldleger vanuit Gilze-Rijen (Breda), de IIe Divisie vanuit
Kemperheide (Arnhem) en de Commandant Monden van Maas en Schelde vanuit Souburg (Vlissingen). Van tijd tot tijd moesten de detachementen verstek laten gaan omdat de vliegtuigonderkomens door storm waren vernield of er geen vliegtuigen beschikbaar waren. Na de herfststormen
van eind september 1914 stemde minister Bosboom in met het plaatsen van houten vliegtuigloodsen in Arnhem en Vlissingen,69 terwijl op Gilze-Rijen de hangar van Van Meel werd gehuurd. Toen
ook deze eind 1916 door een windhoos werd vernield, betekende dat het voorlopige einde van het
detachement Gilze-Rijen. Pas nadat twee nieuwe houten loodsen op kosten van het departement
van Oorlog waren gebouwd, keerde het detachement daar begin 1918 terug.70 Desondanks vonden
de grenspatrouilles gedurende de mobilisatiejaren grotendeels voortgang tot de opheffing van de
detachementen in Vlissingen, Gilze-Rijen en Arnhem met ingang van 17 juni 1918.

Tweemaal uitbreiding in 1915
Met het handjevol vliegtuigen en personeel kon de lva weliswaar de opgedragen taak in het
kader van de neutraliteitshandhaving verrichten, maar Snijders en Walaardt Sacré beseften
terdege dat de afdeling niet was toegerust om te kunnen opereren als Nederland bij de oorlog
betrokken zou raken. Nadat Snijders dit op 9 februari 1915 uitdrukkelijk onder de aandacht van
de minister had gebracht,71 keurde deze diverse maatregelen goed die de positie van de lva
verstevigden en uitbreiding mogelijk maakten. Bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1915, nr. 43
werd de lva als een afzonderlijk korps onder de chef van de Generale Staf aangemerkt en kreeg
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Walaardt Sacré het gezag als korpscommandant, waardoor hij kon beschikken over het personeel dat vast bij de lva was geplaatst en over het personeel dat tijdelijk vanuit andere korpsen
was gedetacheerd. Ook kon hij nu zelfstandig werktuigkundig personeel aannemen, waar hij tot
dan toe daarvoor afhankelijk was geweest van de Etappendirecteur van het leger.72
De organisatie van de lva werd met terugwerkende kracht tot 1 januari 1915 vergroot tot
een sterkte van 79 man, te weten dertien officieren (de commandant en twaalf vliegers), een
burgeringenieur en 65 onderofficieren en minderen (een administrateur, een magazijnmeester,
een verpleger, 39 werktuigkundigen en werklieden, alsmede 23 man in algemene dienst).73 Een
nieuwe Luchtvaartbeschikking van 25 april 1915 bepaalde voorts dat het vast ingedeelde personeel
een eigen uniform kreeg, namelijk het zwarte pak van de staf van de Infanterie met op de kraag
spiegels het embleem van de lva in de vorm van een rotatiemotor met tweebladige propeller.
Ook werd voor deze categorie een eigen traktementsregeling ingevoerd, waarop Walaardt Sacré
al vaker had aangedrongen. Tot slot ontving de commandant-lva een schriftelijke instructie
over zijn positie onder de chef van de Generale Staf, zijn rechten en plichten, zoals het in stand
houden van de organisatie en het in gerede staat houden van het materieel.74 Op verzoek van
generaal Snijders rapporteerde de commandant-lva vanaf juni 1915 maandelijks aan de olz
over het reilen en zeilen van de Luchtvaartafdeeling. Om goed op de hoogte te blijven wilde
Snijders iedere maand worden geïnformeerd over alle bijzondere oefeningen en overige werkzaamheden, de vorderingen van in opleiding zijnd personeel, de aanwinsten en verliezen van
materieel, en alles wat verder van belang mocht zijn.75
Terwijl door de mobilisatie geld geen probleem meer was, maakte de oorlogstoestand
het onmogelijk om in het buitenland aanvullend vliegtuigmaterieel aan te schaffen; de
oorlogvoerenden hadden elk vliegtuig zelf hard nodig. Bij de aanschaf van de Farman-toestellen
door Nederland had Wijnmalen ook de licentierechten gekregen en deze wist aan het nodige
materiaal voor vliegtuigbouw te komen. Hoewel dit type al verouderd was, kon vanaf begin
1915 bij de Trompenburg-fabriek aan de Amsterdamse Amsteldijk de licentiebouw van Farman-vliegtuigen beginnen. In ruim een jaar tijd konden zo achttien Farmans aan de luchtvloot
op Soesterberg worden toegevoegd: elf voor het leger (lva), zes voor de marine en één voor het
koloniale leger. Het eerste toestel arriveerde op 5 juni 1915 op Soesterberg en al snel was de extra
capaciteit inzetbaar voor de opleiding van nieuwe vliegers.76 Op 25 oktober 1915 begonnen de
eerste vier waarnemers, gedetacheerd vanuit hun korps bij de lva, met hun opleiding.
Behalve de in Nederland gebouwde Farman-vliegtuigen ontving de lva ook toestellen uit
onverwachte hoek. De neutraliteitspolitiek leidde, wanneer toestellen van de oorlogvoerende
buurlanden een noodlanding op Nederlands grondgebied maakten, namelijk tot de internering
van bemanning en vliegtuig. Als het vliegtuig nog bruikbaar was om in Nederlandse dienst te
worden genomen, kreeg de eigenaar via diplomatieke kanalen een vergoeding voor het in beslag
genomen vliegtuig overgemaakt.77 Al op 17 augustus 1914 kon een Duits drijvervliegtuig na een
noodlanding op Schiermonnikoog worden geïnterneerd. Het werd op 1 september daarop voor
2.000 gulden overgenomen en toegevoegd aan de inventaris van de marine. De lva kreeg haar
eerste buit op 21 januari 1915 toen een Morane Type L van het Britse rfc een noodlanding maakte
bij het Zeeuwse Schore. Niet minder dan 107 landvliegtuigen en 25 watervliegtuigen maakten in
de oorlogsjaren een noodlanding in Nederland of binnen de territoriale wateren. Daarbij werden ongeveer 220 bemanningsleden geïnterneerd. Hoewel een aantal vliegtuigen bij de landing
onherstelbaar was vernield of de bemanning ze in brand stak, konden 67 landvliegtuigen naar
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Soesterberg worden vervoerd en van een lva-registratie voorzien. Slechts een deel daarvan werd
na de nodige reparatie ook daadwerkelijk in gebruik genomen.78 Vanzelfsprekend waren er geen
bouw- en onderhoudsvoorschriften of reservedelen voorhanden, maar gaandeweg toonde de
Technische Dienst op Soesterberg zich door dit gedwongen gebrek aan logistieke ondersteuning
uiterst bekwaam in het improviseren en in eigen beheer aanmaken van ontbrekende onderdelen.
Met het vooruitzicht in 1916 over ongeveer dertig vliegtuigen te kunnen beschikken, achtte
Walaardt Sacré eind oktober 1915 een nieuwe uitbreiding noodzakelijk. Hij wenste de vlieg
opleiding breder te maken door naast Van Heijst ook Versteegh als instructeur aan te stellen en
hij streefde daarbij naar anderhalve vlieger per vliegtuig dat in bedrijf was. De grote variëteit
van geïnterneerde vliegtuigen maakte bovendien een sterke uitbreiding van de onderhouds- en
reparatiecapaciteit bij de Technische Dienst onder leiding van Vreeburg noodzakelijk. Daarnaast was personeel nodig voor een fotografische afdeling ten behoeve van de waarnemers, een
instrumentmakerij, een autoafdeling en de algemene dienst. Opnieuw vonden de voorstellen
instemming van de olz en op 7 december 1915 stelde generaal Snijders een sterkte van 290 man
vast, geleidelijk op te bouwen in twee jaar tijd.79 Deze sterkte zou dan moeten voorzien in 47 officieren (de commandant, een luitenant-adjudant en 45 vliegers), een burger-ingenieur (hoofd
van de Technische Dienst), 244 onderofficieren en minderen (drie voor administratie, twee voor
het magazijn, een verpleger, zeventien (hoofd)werktuigkundigen, 144 werklieden en 77 man
voor de algemene dienst). Met het oog op verdere uitbreiding had de minister al eerder ingestemd met een versnelde bouw van legeringsbarakken voor vijftig man, een officierspaviljoen,
de uitbreiding van de constructiewerkplaats en het magazijn, vier extra vliegtuigloodsen, een
loods voor aanhangwagens op Soesterberg en een hekwerk rond het vliegveld. Daarmee was het
voor de lva mogelijk de uitbreiding per 1 juni 1916 op te vangen.80

Oorlogsorganisatie 1915 naar Duits model
Snijders en Walaardt Sacré hadden zich in de loop van 1915 ook beraden over een oorlogsorganisatie van het nog kleine luchtwapen, met operationele eenheden ten dienste van het leger. Daarbij lieten zij zich leiden door de organisatie van de Duitse Feld-Flieger Abteilungen, waarover via
de Nederlandse militaire attaché in Berlijn informatie was verkregen. De olz stelde zich daarbij
tot doel naar analogie van het Duitse model vijf Veldvliegtuigafdeelingen (veldva’n) te formeren, één voor het hoofdkwartier van het Veldleger en één voor elk van de vier divisies. Daarnaast
was er behoefte aan twee Vestingvliegtuigafdeelingen (vestingva’n) voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Zowel een veldva als een vestingva bestond organiek
uit zes verkenningsvliegtuigen, de nodige vliegtuigtenten en voertuigen, waarbij een vestingva
minder mobiel kon zijn dan een veldva. Per veldva waren zeven vliegers (inclusief commandant), zes waarnemers, achttien man technisch personeel en tien chauffeurs (vijf voor een vestingva) voorzien. Los daarvan vergde de inrichting van een tijdelijk vliegkamp een werkplaatsauto met vier technici, vier ordonnansen met (motor)fietsen en één administrateur. Ter plaatse
gelegerde troepeneenheden moesten een bewakingsdetachement leveren. Zo nodig moesten
extra voertuigen ter beschikking worden gesteld voor een donkere kamer, draadloze telegrafie,
luchtdoelgeschut en zoeklichten. De staf van de lva, de Vliegschool, de administratie, magazijnen, materieel- en personeelsreserve werden ten slotte geformeerd tot een Depot.81
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Deze oorlogsorganisatie vereiste een sterkte van zestig vliegtuigen, namelijk dertig voor de vijf
veldva’n, twaalf voor beide vestingva’n en twaalf reserve- en zes lesvliegtuigen. Maar die ambitie lag begin 1916 nog buiten bereik. Daarom oordeelde de olz dat onder de bestaande mobilisatietoestand aanvankelijk drie van de zeven Vliegtuigafdeelingen konden worden geformeerd,
alsmede het Depot. Zelfs dit bleek in de praktijk niet te realiseren. Eind 1915 beschikte de lva
over achttien Farmans en zes geïnterneerde vliegtuigen. Toen het departement van Oorlog in
januari 1916 niet verder wilde gaan dan een vliegerbestand van 23 gebrevetteerden in werkelijke
dienst, plus zestig in reserve, alsmede dertien à veertien man in opleiding, kwam Walaardt Sacré
met steun van Snijders hiertegen in het geweer. In zijn pleidooi voor een hoge paraatheid gaf hij
er blijk van het bijzondere karakter van het vliegerberoep te onderkennen:
‘‘Vooreerst moet de luchtvaartafdeeling bij mobilisatie van stonde af aan beschikken over
ingevlogen personeel, dat dadelijk kan uitrukken. Men kan en mag de geoefendheid en bruikbaarheid van den vliegenier niet vergelijken met die van de gewone militaire diensten. Wie
de gewoonte van zooveel mogelijk dagelijksch vliegen niet onderhoudt, gaat snel achteruit
in onmiddellijke bruikbaarheid. Technische geoefendheid, zelfvertrouwen en beheersching
der zenuwen kunnen slechts worden onderhouden door onafgebroken uitoefening van de
vliegkunst. Wie deze tijdelijk staakt en voor eenigszins langen duur onderbreekt, heeft een
geruimen tijd noodig, om weder volwaardig te worden. En slechts volwaardige vliegeniers
zijn voor oorlogsdiensten bruikbaar; aan halve krachten heeft men niets.’’82
In de loop van 1916 werden – los van de beoogde oorlogsorganisatie, waartoe men nog niet was
overgegaan – voor het dagelijks oefenen op Soesterberg twee vliegtuigafdelingen gevormd. Met
ingang van 1 februari kwam er de 1e Vliegtuigafdeeling (1e va) onder bevel van luitenant Van
Heijst, met daarin de niet bij de grenspatrouilles ingedeelde vliegers en waarnemers en rond
september werd de 2e va onder commando van luitenant Versteegh in het leven geroepen. Beide
commandanten traden ook op als instructeur van de bij hun vliegtuigafdeling ingedeelde leerlingen. Het overig personeel was vanaf 1 september 1916 ingedeeld bij de Compagnie onder bevel
van luitenant Coblijn senior.83

Vliegvelden voor de lva
De legerleiding realiseerde zich bij het intreden van de oorlogstoestand in 1914 dat Soesterberg
door de ligging buiten de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwetsbaar was bij een aanval op Nederland. Ondanks het afblazen van de verplaatsing naar een aan het begin van de oorlog in allerijl
voorbereid primitief onderkomen in Zaandam moesten er in 1915 plannen worden uitgewerkt
om de lva bij daadwerkelijk oorlogsgevaar binnen de Stelling van Amsterdam onder te brengen. Al snel werd het eerder verkende terreintje verder in gereedheid gebracht, maar dat bleek al
in de eerste winter door grote drassigheid onbruikbaar. Na een lange zoektocht vond Walaardt
Sacré nabij het Fort Schiphol in de noordoostpunt van de Haarlemmermeerpolder een geschikt
terrein voor permanent gebruik.
De kosten van koop en inrichting van Schiphol als vliegterrein met vier vliegtuigloodsen
waren 108.000 gulden, wat minister Bosboom toch nog te duur vond en daarom suggereerde hij
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bij boeren in de omgeving schuren en loodsen te vorderen.84 Hoewel Bosboom al op 17 december
1915 had ingestemd met de aankoop van Schiphol, was hij er pas op 9 maart 1916 van overtuigd
dat het nodig was ook eigen vliegtuigloodsen te hebben. Deze werden nog in de zomer van 1916
gebouwd, maar de aanleg van elektriciteit en waterleiding had meer voeten in de aarde. Het
vliegveld kwam tijdens de manoeuvres van 19 tot 22 september van dat jaar tijdelijk in gebruik
en werd daarna regelmatig voor oefeningen of tussenlandingen benut. De lva zou Schiphol pas
tegen het einde van de oorlog in september 1918 definitief bezetten.
Voor het Veldleger en de Stelling van het Hollandsch Diep werd bij Numansdorp een geschikt
terrein gevonden voor tijdelijke operaties. Voor de kustopstelling was aanvankelijk gezocht naar
bruikbare vliegterreinen bij IJmuiden en Leiden, maar uiteindelijk werden deze gevonden bij
Noordwijk en de Haagse Boschjes van Poot. Bij de Stelling van Naarden was geen geschikt terrein te vinden dat zowel in de zomer als in de winter bruikbaar was, zodat alleen bij goed weer
achter Naarden bij de Zuiderzeedijk kon worden geopereerd en in de winter op Schiphol moest
worden teruggetrokken.85 Ook op het terrein van de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) werd begin
1916 een vliegveldje nabij de artillerieschietbanen ingericht om het oefenen in de artilleriewaarneming en andere vormen van samenwerking met de grondtroepen mogelijk te maken. Voor het
herbergen van vliegtuigen tijdens meerdaagse oefeningen kwam hier ook een hangar.86

Oefening van de bemanningen
Lag in 1914 en 1915 op Soesterberg de nadruk op het vliegen met het beperkt aantal toestellen
om nieuwe vliegers op te leiden, met het beschikbaar komen van meer vliegtuigen en opgeleide
bemanningen ontstond vanaf 1916 naast de grenspatrouilles meer ruimte voor oefeningen met
de grondtroepen. Meestal ging het om een of twee vliegtuigen die met kleinere eenheden van het
gemobiliseerde leger oefenden of experimenteerden. Vooral bij vliegoefeningen in de samen
werking met de artillerie was het gebrek aan een goed communicatiemiddel met de eenheden
op de grond een handicap. Pogingen om met een roetapparaat vanuit het vliegtuig seinen af te
geven wilden aanvankelijk niet goed lukken. Toen deze in juli 1916 wel slaagden, werden er tien
dergelijke apparaten aangemaakt.87
Begin 1916 achtte generaal Snijders de tijd rijp om de paraatheid van het luchtwapen te testen en tegelijkertijd de militaire taak en de geoefendheid van de lva gericht onder de aandacht
van de Nederlandse bevolking te brengen. Daartoe gaf de olz opdracht tot een militaire rondvlucht met een wedstrijdelement voor vliegers en waarnemers. Deze oefening vond onder grote
publieke belangstelling op 6 maart 1916 plaats, waarbij de negen vliegtuigen vanaf Soesterberg
startten naar Gilze-Rijen om een vijandelijke colonne te verkennen in de vierhoek Lage Zwaluwe-Waalwijk-Tilburg-Breda. Vervolgens moesten de waarnemers op het traject naar Scheveningen in de duinen opgestelde batterijen in kaart brengen, gevolgd door een rustpauze op het
strand in aanwezigheid van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
Na de start van Scheveningen werd met oefenbommetjes een doel op het strand gebombar
deerd en via Zandvoort-Spaarndam-Oranjesluizen naar Soesterberg teruggevlogen. De oefe
ning toonde aan dat de lva de elementaire beginselen van de verkenningstaak onder de knie
had. Een tevreden generaal Snijders kwam twee dagen later persoonlijk naar Soesterberg om de
prijzen uit te reiken.88
98

HOOFDSTUK 3

Lessen uit de luchtoorlog
Het behoorde uiteraard tot de taak van de commandant van de lva om de luchtvaartontwikkelingen in het buitenland te volgen en daaruit conclusies te trekken voor de taken en de uitrusting van het Nederlandse luchtwapen. De in Nederland gestrande vliegtuigen van de oorlogvoerende landen werden terstond aan een diepgaande bestudering onderworpen. Niet alleen de
toestellen zelf, maar ook de operationele uitrusting leverden een schat aan informatie over de
nieuwste technologie op. Dat gold ook voor de bewapening van vanaf medio 1915 geïnterneerde
vliegtuigen. Eind 1914 had Walaardt Sacré de opperbevelhebber al geïnformeerd over wat hij had
vernomen over de eerste primitieve vormen van bewapening en het Algemeen Hoofdkwartier
had hem repeteerpistolen en Madsen-mitrailleurs voor de Farmans in het vooruitzicht gesteld.89
Voor het ontwerpen van affuiten voor deze mitrailleurs door de Artillerie Inrichtingen waren de
voorbeelden van geïnterneerde vliegtuigen, die in de loop van 1915 beschikbaar kwamen, van
groot belang. Zodoende kon vanaf april 1916 het schieten vanuit de Farmans worden beoefend.90
Ook bood de buitgemaakte vliegtuigbewapening van zowel Duitse als Britse origine gelegenheid
tot experimenteren, zo nodig door ze voor Nederlandse munitie geschikt te maken. Uiteindelijk verkreeg de commandant-lva na onderlinge vergelijking toestemming van het ahk om de
Britse Lewis-mitrailleurs bij de Artillerie Inrichtingen in serie na te laten bouwen voor de bewapening van vliegtuigen.91
Ook was al snel duidelijk dat luchtfotografie vanuit verkenningsvliegtuigen van onschatbare waarde was geworden. In augustus 1915 was een Duitse verkenner bij Venlo geland met een
goed werkende luchtcamera aan boord, die de Amsterdamse firma Schaap namaakte. Zo kon
de luchtfotografie in de opleiding van waarnemers een voorname plaats krijgen.92 Een ander
Duits vliegtuig bracht de lva eind 1915 een goed werkende zendinstallatie voor radiotelegrafie,
waarmee waarnemingsresultaten naar de grond konden worden geseind. In dit geval kreeg de
Nederlandsche Radio Industrie in Den Haag opdracht deze apparatuur na te maken. In mei 1917
kreeg de lva de beschikking over een geïnterneerde Britse verkenner met een zend- en ontvang
installatie, die ook werd nagebouwd. Na het overwinnen van talloze aanloopproblemen kon
vanaf 1917 ook in Nederland vanuit vliegtuigen naar een grondstation worden geseind, waarmee
de primitieve communicatie met behulp van roetapparaten, in de Farmans gebruikt voor de
artilleriewaarneming, tot het verleden behoorde.93
Hoewel de oorlogstoestand in de omringende oorlogvoerende landen het niet eenvoudig
maakte een compleet beeld van de luchtstrijd te vormen, drong via de kranten en de berichten
van attachés in het buitenland toch de nodige informatie over de oorlogvoering in de lucht tot
Soesterberg door. Zo gaf Walaardt Sacré in een lange brief van 2 mei 1916 aan de olz een opsomming van lessen uit de oorlog in de lucht tot dan toe. De belangrijkste conclusie was dat de ervaring van andere landen aantoonde dat één vliegtuigtype niet langer volstond voor de verschillende doeleinden. De razendsnelle ontwikkeling van de strijd in de lucht liet zien dat de speciaal
voor één taak ontworpen vliegtuigen het meest succesvol waren. Walaardt Sacré onderscheidde
daarbij vier verschillende categorieën: verkenningsvliegtuigen met een bemanning van twee
personen, die voorzien van bewapening, een fototoestel en een seintoestel, met grote snelheid
lange verkenningsvluchten boven en achter vijandelijke linies moesten kunnen maken; vliegtuigen voor de artilleriewaarneming, die met een bemanning van twee personen met minstens
twee seinmiddelen van kleine vliegveldjes snel zouden kunnen opstijgen naar een hoogte van
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2.500 meter. Snelheid en vliegduur waren minder belangrijk; gevechtsvliegtuigen, ofwel kleine,
eenmotorige vliegtuigjagers voor één persoon, met ten minste één mitrailleur in de lengterichting van het vliegtuig, die gedurende drie uur met hoge snelheid en groot klimvermogen moesten kunnen optreden tegen vijandelijke vliegtuigen. Over grotere gevechtsvliegtuigen kon nog
niet veel worden gemeld. Als laatste categorie noemde Walaardt Sacré bombardementsvliegtuigen, bedoeld voor bomaanvallen in groter verband ver achter de vijandelijke linies. Deze vliegtuigen moesten zeer lang op grote hoogte kunnen vliegen en veel brandstof en bommenlading
meevoeren, waardoor ze – ondanks de eigen mitrailleurbewapening – ongeschikt waren voor
luchtgevechten en moesten worden beschermd door gevechtsvliegtuigen.
Op basis van deze analyse concludeerde Walaardt Sacré dat de Farman-vliegtuigen alleen
nog geschikt waren voor artilleriewaarneming en opleiding. Het Nederlandse luchtwapen
moest, zo vond hij, over een groot aantal vliegtuigjagers beschikken om te voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen ernstige verliezen onder de verkenners konden aanrichten. Deze zouden dan
in groepen van ten minste twee stuks in de oorlogsorganisatie moeten worden toegevoegd aan
de veld- en vestingva’n. Dergelijke oorlogsvliegtuigen konden volgens hem het best in Frankrijk worden aangeschaft en een eerste behoefte aan tien vliegtuigjagers, tien verkenners, tien
reservemotoren en negentig mitrailleurs noemde hij urgent.94 Hoewel generaal Snijders de aankoop van moderne vliegtuigen met klem bij minister Bosboom aanbeval, zou het nog lang duren
voordat Frankrijk kon leveren.

De lva in 1917 en 1918
Hoewel het Nederlandse leger tijdens de hele Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd was, verliep de
dienst bij de lva op Soesterberg min of meer in een situatie als in vredestijd, met de nadruk op
opleiding en oefening. Eind oktober 1916 kreeg de commandant van de lva opdracht van de olz
om bij een zogeheten tweede mobilisatie, in het geval van een directe bedreiging, twee vliegtuig
afdelingen (veldva’n) met elk zes verkenners en twee jagers voor operationeel gebruik te velde
gereed te hebben. In het geval van een dreigende Duitse aanval uit het oosten kreeg de commandant van het Veldleger in Delfshaven dan een hele veldva onder bevel en de commandanten van
de IIe Divisie in Soesterberg en van de Stelling Monden Maas en Schelde elk een halve veldva. In
het andere geval van een dreigende aanval op de kustprovincies door de Entente kwam een hele
veldva onder bevel van de commandant van de Ie Divisie in Soesterberg, een halve veldva onder
de commandant van de Stelling Monden Maas en Schelde en een halve veldva ter beschikking
van de olz in Soesterberg.95 Door het uitblijven van een tweede mobilisatie is het echter niet van
zo’n gereedstelling gekomen.
In april 1917 deed Walaardt Sacré opnieuw voorstellen tot uitbreiding van de lva, waarin hij
een stap verder ging dan de plannen uit 1916. De nieuwe voorstellen baseerde hij op de ontwikkeling die het luchtwapen bij de oorlogvoerende landen had doorgemaakt en op zijn overtuiging
dat het Nederlandse leger vooral gebaat was bij verkenningsvliegtuigen met een sterke verdediging door jachtvliegtuigen, zowel voor de eenheden te velde als voor de strategische stellingen.
In het voorstel dat de olz ongewijzigd op 22 mei 1917 aan de minister voorlegde, zou de commandant-lva – sinds 6 januari 1917 een hoofdofficier met de rang van majoor – worden ontlast door
de vorming van een kleine staf en door de aanstelling van een kapitein-instructeur, belast met de
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vlieger- en waarnemersopleiding. Als oorlogsorganisatie pleitte hij voor een in twee jaar op te bouwen sterkte van ruim zeshonderd man en een operationele sterkte in de eerste lijn van 144 vlieg
tuigen, verdeeld over zestien afdelingen, die in vijf compagniën konden worden georganiseerd:
zes Veldvliegtuigafdeelingen (veldva’n) met twaalf jachtvliegtuigen en 36 verkenningsvliegtuigen; drie Vestingvliegtuigafdeelingen (vestingva’n) met zes jachtvliegtuigen en achttien verkenningsvliegtuigen; twee Artillerievliegtuigafdeelingen (arva’n) met vier jachtvliegtuigen en twaalf
(artillerie)verkenningsvliegtuigen; vier Jachtvliegtuigafdeelingen (java’n) met 32 jachtvliegtuigen
en een Depot- en Schoolafdeeling met vier jachtvliegtuigen en twintig lesvliegtuigen.
Om deze eenheden direct te kunnen formeren uit de staande organisatie en enige tijd in
stand te houden, was een materieelreserve van honderd procent nodig. De vliegtuigbehoefte van
de lva bedroeg daardoor 116 jachtvliegtuigen, 108 verkenningsvliegtuigen, 24 artillerievliegtuigen en twintig lesvliegtuigen, ofwel een totaal van 268 toestellen.96 Deze organisatie vereiste
volgens de olz bij mobilisatie 124 vliegers (van wie negentien officieren), almede een reserve
van 62 vliegers, inclusief zij die in opleiding waren. Van dit totale aantal van 186 vliegers zouden
er in verband met de onmiddellijke mobilisatie van eenheden in de staande organisatie honderd
terstond aanwezig moeten zijn.97
Het voortbrengen van deze oorlogsorganisatie bij een zogeheten tweede mobilisatie was
niet mogelijk zonder de bestaande organisatie van de lva sterk uit te breiden. Dat vergde naast
Soesterberg ook een permanente bezetting van de vliegvelden Schiphol en Gilze-Rijen en detachementen aan het Noordzeekanaal bij Amsterdam en bij Ede en Goes. Het vliegveld in Souburg
werd in 1918 aan de marine overgedragen. Het vliegveld bij Arnhem voldeed niet langer en de
hangar werd na opheffing van het detachement Kemperheide naar Oldebroek overgebracht. In
de staf van de Luchtvaartafdeeling moest volgens de plannen van de olz naast de commandant
ook een officier van de Generale Staf worden opgenomen om deze in operationeel-tactische zin
bij te staan, naast een officier-vlieger om toezicht op het vliegbedrijf uit te oefenen. Behalve een
luitenant-adjudant en een administrateur waren ook de chefs van de verschillende ondersteunende diensten rechtstreeks onder de commandant geplaatst. Tot slot voorzag de beoogde organisatie in een bataljonscommandant, met onder zijn bevel de commandanten van de Depot- en
Schoolafdeeling, de vijf Vliegtuigcompagnieën en de twee Werkliedencompagnieën. Bij tweede
mobilisatie zouden uit iedere vliegtuigcompagnie drie vliegtuigafdelingen worden geformeerd
en uit de schoolafdeling nog een afdeling jachtvliegtuigen.98
Hoewel ook de nieuwe minister jhr. mr. B.C. de Jonge met de voorgestelde uitbreidingen
instemde en het nodige geld ervoor in de begroting van Oorlog opbracht, was de realisatie ervan
minder eenvoudig. Zo wilde de olz de nieuwe organisatie op 1 januari 1918 laten ingaan en in
1918 meteen ook al twee van de vijf Vliegtuigcompagnieën oprichten. Op 1 januari 1918 zou dan
in Soesterberg de Depot- en Schoolafdeeling en de 1e Compagnie van drie vliegtuigafdelingen
gevormd zijn. De 2e Compagnie van drie vliegtuigafdelingen voor Schiphol kon dan met het
gereedkomen van de kazernering aldaar op 1 juli 1918 worden opgericht.99 In april 1918 besloot de
minister toch weer de beoogde aantallen vliegers in actieve dienst te verminderen en de totale
vliegerbehoefte voor driekwart met reservepersoneel af te dekken.100 Zolang de opleidings
mogelijkheden van de lva echter beperkt waren, bleven de met deze organisatie beoogde doelstellingen absoluut onhaalbaar en gaapte er een groot gat tussen plan en realiteit.
Als belangrijkste oorzaak van de achterblijvende opleidings- en uitbreidingsmogelijkheden
gold de slechte materieelsituatie. Zowel Trompenburg als andere Nederlandse bedrijven proDE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919
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beerden geïnterneerde jagers en verkenners na te bouwen, maar het ontbrak de Nederlandse
industrie aan de juiste middelen en grondstoffen. Vliegtuigbestellingen in het buitenland verliepen zeer moeizaam. In Duitsland werden in het najaar van 1917 tien Fokker-jagers gekocht en
kon een bestelling voor veertig Rumpler-verkenners worden geplaatst voor levering in 1918.101
Desondanks rekende de olz erop dat hij op 1 januari 1918 kon beschikken over 39 vliegers en
negentig oorlogsvliegtuigen van verschillende soorten, te weten zestig jagers en dertig verkenners. Ook deze verwachting kwam niet uit, want in werkelijkheid had de lva op 1 januari 1918
een sterkte van negentien vliegers (plus acht in opleiding) en 52 vliegtuigen.102
Toen in de loop van 1918 wel vliegtuigen uit het buitenland arriveerden en ook een recordaantal vliegtuigen werd geïnterneerd, kon de lva niet snel genoeg voldoende vliegend personeel
opgeleid krijgen. Ook kreeg de lva in de loop van dat jaar te maken met grote brandstofschaarste
en de gevolgen van de Spaanse griep.103 Wel waren op 15 oktober 1918 in aanvulling op de 1e en 2e
va nog een derde en een vierde vliegtuigafdeling geformeerd, namelijk de Verkennings Vliegtuigafdeeling (verva) onder luitenant C. Land en de Artillerie Vliegtuigafdeeling (arva) onder
luitenant J.G.C. Duinker. Ze werden ondergebracht in respectievelijk hangars 19 en 21 op Soesterberg.104 Ook was met ingang van 17 september 1918 een permanent detachement van zo’n twintig
man grondpersoneel onder de luitenants G.P. van Hecking Colenbrander en B.A.W. Schlimmer
geplaatst op het vliegveld Schiphol. Op 1 november 1918 had de lva 32 vliegers en 31 leerlingen,
ofwel slechts een derde van de in de oorlogsorganisatie benodigde sterkte van 186 vliegers.105

De verzelfstandiging van de Marineluchtvaartdienst
Op organisatorisch gebied had de lva in 1917-1918 ook te maken gekregen met de verzelfstandiging van het marinedetachement. De vliegdienst van de marine was in 1914 op Soesterberg bij
de lva ingetrokken met een klein aantal officieren, een eigen vliegtuig en een eigen vliegtuighangar. Het marinevliegtuig was op 1 mei 1915 dusdanig beschadigd dat het, na in de fabriek van
de lva te zijn gerepareerd, aan de lva werd overgedragen. Op 30 juli van dat jaar ontving het
marinedetachement daarvoor in de plaats het eerste bij Trompenburg in Amsterdam gebouwde
Farman-vliegtuig, waarvan er tussen 1915 en eind 1917 in totaal zes aan de marine zouden worden
geleverd. Dat maakte het mogelijk een groter aantal marinemensen een vlieg- of waarnemers
opleiding te geven, waarna zij naar vermogen deelnamen aan de neutraliteitspatrouilles.
Net als de lva kreeg ook de marine geïnterneerde vliegtuigen. Watervliegtuigen met drijvers
of vliegboten die vanaf het water konden opstijgen en daardoor primair geschikt waren voor
gebruik boven zee en de riviermondingen kwamen in dienst van de marine. Voor deze toestellen werd begin 1916 in Schellingwoude nabij Amsterdam aan het Buiten-IJ een watervliegkamp
ingericht met een vliegtuigloods en een helling voor het aan land brengen van de watervliegtuigen. Dit latere marinevliegkamp Schellingwoude werd op 17 april 1916 officieel in gebruik
genomen als marineluchtvaartsteunpunt binnen de Stelling van Amsterdam.
Omdat Nederland bij de oorlogvoerende landen geen vliegtuigen kon bestellen, stuurde de
minister van Marine een commissie naar de Verenigde Staten om het gebruik van watervliegtuigen daar te bestuderen en er bij gebleken geschiktheid een aantal te kopen. Ook bij de aanschaf
van jachtvliegtuigen ter verdediging van de Stelling van Den Helder en lesvliegtuigen ging de
marine anders te werk dan de lva. In januari 1917 kocht de marine bij de Zweedse vliegtuig102
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fabriek van Enoch Thulin in Landskrona dertien jachtvliegtuigen, een jaar later gevolgd door
twaalf lesvliegtuigen.106 Met de komst van deze vliegtuigen, die overigens van mindere kwaliteit
waren, steeg het aantal leerling-vliegers van de marine op Soesterberg.
Gelijktijdig met deze uitbreiding begon de marine in 1917 met de aanleg van een eigen vliegbasis bij De Mok op Texel, waar de watervliegtuigen in een kleine baai konden starten en landen
en de landvliegtuigen van het brede strand gebruik konden maken. Later werd met het opgespoten zand uit de uitgediepte kom en vaargeul een vliegveldje aangelegd. Op 16 april 1917 vertrok
luitenant-ter-zee A.S. Thomson met vier kwartiermakers van Soesterberg naar De Mok en op 21
augustus 1917 werd daar het marinevliegkamp De Mok officieel in bedrijf gesteld. Bij Koninklijk
Besluit van 8 augustus 1917, nr. 51, was inmiddels een regeling vastgesteld voor het personeel van
de Marineluchtvaartdienst (mld), terwijl de minister van Marine met zijn beschikking van 18
augustus 1917, nr. 6, de zelfstandige positie van de mld officieel bekrachtigde. Omdat De Mok
voor landvliegtuigen niet echt geschikt bleek, werd in de loop van 1918 net ten zuiden van de
Stelling van Den Helder een nieuw vliegveld aangelegd. Nadat dit in allerijl geheel met houten
gebouwen en hangars ingerichte vliegveld De Kooy op 7 oktober 1918 in gebruik was genomen,
werd het marinedetachement op Soesterberg opgeheven.107
Generaal Snijders en Walaardt Sacré hadden deze verzelfstandiging met lede ogen aangezien
en het onderwerp was aanleiding tot een meningsverschil tussen de departementen van Oorlog
en Marine. Al in 1912 had Snijders in zijn aanbiedingsnota bij het eindrapport van de Militaire
Luchtvaart Commissie gepleit voor een gezamenlijke luchtvaartafdeling voor leger en vloot:
‘‘Waar de mil. Luchtvaartorganisatie (…) is te beschouwen als een orgaan der algemeene
landsverdediging, dat in velerlei richtingen zijn diensten zal kunnen bewijzen, moge ook de
aandacht zijn gevestigd op haar nut ten behoeve van de kustverdediging en aan de werkkring
der Marine. (…) Er zou alle aanleiding kunnen bestaan dat te zelfder plaatse ook de oprichting
van een marineluchtvaartafdeeling werd overwogen, ware het niet dat een tweeledige voorziening in de behoeften, enerzijds door de landmacht, anderzijds door de zeemacht, tot eene
betreurenswaardige versnippering van krachten en verspilling van geld zou moeten leiden.
Een meer doelmatige oplossing zal het naar zeker zijn de toetreding tot de luchtvaartafdeeling
en de deelneming aan hare oefeningen ook voor personeel der Marine open te stellen.’’108
Het marinedetachement op Soesterberg was geheel in lijn hiermee tot stand gekomen en diende
vooraleerst voor de opleiding van marinepersoneel. De door het departement van Marine vanaf
1917 ingezette verzelfstandiging van de mld beargumenteerde minister J.J. Rambonnet met de
vaststelling dat in de loop der jaren – in aanvulling op de verkenningstaak op de kust en ter zee
– ook de beveiliging met jachtvliegtuigen van de marinestellingen in Den Helder en in Zeeland
bijzondere aandacht van de marineleiding was gaan vragen. Concentratie van zeeverkenners,
jachtvliegtuigen en een onderhouds- en herstellingsdienst in één hand op marinevliegkampen
was voor de marine essentieel. De bouw van het vliegveld De Kooy bij Den Helder was daarom
in de marinebegroting voor 1918 voorzien en minister Rambonnet wilde ook het vliegveld Souburg van de landmacht overnemen.109 Dit standpunt van de marine beschouwde Snijders als een
inbreuk op zijn bevoegdheid als opperbevelhebber om te bepalen hoe en waar alle luchtstrijdkrachten zouden worden ingezet: ‘‘Deze eenheid van handelen zou het best zijn gewaarborgd,
wanneer de geheele vliegdienst te land en ter zee onder eenhoofdige leiding werd opgebouwd,
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ontwikkeld, geoefend en op zijn oorlogstaak voorbereid.’’ Minister De Jonge was het geheel met
de opperbevelhebber eens, zo liet hij zijn ambtgenoot van marine weten, daarbij verwijzend
naar de situatie in Groot-Brittannië en Frankrijk.110
In een nieuwe nota weerlegde Rambonnet de zienswijze van de opperbevelhebber door te
betogen dat alleen de marine tot nu toe aandacht had besteed aan de beveiliging van de stellingen van Den Helder en Zeeland. Hij voerde echter ook een nieuw argument aan, namelijk
de plannen om de mld ook in Nederlands-Indië in te gaan zetten. “Daarom moet er een algemeene Marineluchtvaartdienst zijn dienstdoende zoowel in het Moederland als in de Koloniën
en één geheel vormende met de Marine. Op bovenstaande gronden kan samenvoeging van de
beide diensten door mij niet worden aanvaard,” aldus Rambonnet.111 Het resultaat was overleg
tussen beide ministers op 23 februari 1918, waarbij ook de olz en zijn chef staf, de betrokken
departementsambtenaren en de commandanten van de lva en de mld aanwezig waren. Deze
bespreking, zo blijkt uit het verslag, leverde een compromis op, waarbij het exercitieterrein bij
Souburg, met inbegrip van het landingsterrein en het middenreduit, zou worden overgedragen
aan de marine, die het middenreduit wilde laten ruimen door het werkloze personeel van de werf
‘De Schelde’ en het landingsterrein wilde uitbreiden door aankoop van grond. Het compromis
hield verder in dat de landmacht voor oefeningen en vredesvluchten gebruik zou kunnen blijven maken van het vliegveld bij Souburg, zoals de marine ook gebruik kon blijven maken van
Soesterberg en de ander lva-vliegvelden. De ministers besloten tevens de verzelfstandiging van
de mld te handhaven en de samenwerking tussen de lva en de mld uit te werken in een nadere
ministeriële regeling en onderwerp te laten zijn van periodiek overleg tussen de chefs van de
Generale Staf en de Marinestaf.112
Zo kreeg de krijgsmacht in Nederland te maken met twee vliegdiensten. De moeizame
samenwerking en eventuele fusie tussen de lva en de mld zouden ook in het Interbellum regelmatig politieke aandacht krijgen en voor de nodige discussie zorgen. Dit onderwerp komt in
hoofdstuk 4 opnieuw aan de orde.

De lva tijdens de mobilisatie in perspectief
Bij de mobilisatie van het Nederlandse leger in augustus 1914 bestond de op beperkte schaal
opgezette lva nog maar amper een jaar. Desondanks wenste generaal Snijders het nieuwe luchtwapen onmiddellijk via regelmatige grenspatrouilles in te zetten voor de neutraliteitshandhaving. Met de nodige krachtsinspanning was deze opdracht met vallen en opstaan uit te voeren.
Gedurende de mobilisatiejaren spande Walaardt Sacré zich in om, met steun van de opperbevelhebber en een ruime financiële armslag, het fundament onder het luchtwapen te versterken en
verder te ontwikkelen. Het was immers niet uit te sluiten dat het gemobiliseerde leger – ondanks
de neutraliteit – in actie moest komen.113 Voorop stond de opleiding van vliegers en waarnemers,
waarvoor in de eerste plaats vliegtuigen nodig waren om te oefenen. De materieelvoorziening
van met name vliegtuigen kende echter grote moeilijkheden doordat het buitenland niet leverde
en er in Nederland geen echte vliegtuigindustrie bestond. Hoe de materieel- en personeelsvoorziening tijdens de mobilisatie inhoud kreeg verdient daarom nadere analyse.
Om het luchtwapen toch steviger te verankeren in de organisatie van het Nederlandse leger,
werd via een aantal tussenstappen in het laatste oorlogsjaar een oorlogsorganisatie voor de lva
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ontworpen met een eerstelijnssterkte van 144 vliegtuigen en een grotendeels paraat vliegerbestand. Dankzij goede bestudering van de inzet van vliegtuigen door de oorlogvoerende landen
bestond deze oorlogsorganisatie niet meer alleen uit verkenningsvliegtuigen, maar op aandringen van Walaardt Sacré voor bijna de helft ook uit jachtvliegtuigen. Door de gebrekkige materieelvoorziening, waardoor de opleiding van voldoende bemanningen onmogelijk bleek, was
deze ambitie te hoog gegrepen. De op papier stevig uitziende organisatie bleek aan het eind van
de Eerste Wereldoorlog nog maar voor een deel gerealiseerd en uitgerust met onvoldoende en in
feite verouderd vliegend materieel.

De materieelvoorziening van de lva tijdens de mobilisatie
Bij het begin van de mobilisatie had de lva een elftal militaire vliegtuigen van uiteenlopende
kwaliteit. In de vier mobilisatiejaren die volgden, zou een groot deel van de aandacht van commandant Walaardt Sacré worden opgeëist door de pogingen om meer materieel voor zijn groeiende Luchtvaartafdeeling te verwerven. De buitenlandse bronnen voor vliegtuigmaterieel waren
voorlopig opgedroogd omdat de oorlogvoerende landen de productie zelf hard nodig hadden.
Daarom probeerden de ministers van Oorlog, Marine en Koloniën in eigen land vliegtuigbouw te
ontwikkelen, maar ook dat vereiste aanschaf van grondstoffen uit het buitenland, vooral Amerika.114 Daarbij moet worden bedacht dat noch de departementen, noch de staf van de opperbevelhebber specifieke luchtvaartkennis hadden, waardoor Walaardt Sacré met zijn medewerkers in alle projecten een belangrijke stem in het kapittel had. Vaak nam hij het initiatief, mede
omdat hij een goed oog hield op de luchtvaartontwikkelingen in de omringende landen. Meestal
vonden zijn voorstellen krachtige steun van de opperbevelhebber in de richting van de minister
van Oorlog en diens goedkeuring zette doorgaans het aanschafproces in werking. Voor kleinere
aanschaffingen was de commandant-lva, in casu de chef van de Technische Dienst Vreeburg,
vaak rechtstreeks gemachtigd. Veel niet-vliegtuiggebonden zaken werden via de Etappendirecteur of via de Artillerie Inrichtingen verworven.

De vliegtuigbouw bij Trompenburg tot 1917
Henri Wijnmalen, die al in maart 1914 bij Soesterberg zijn N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek had gesticht met de bedoeling hier Farman-vliegtuigen in licentie te bouwen, bracht
uitkomst toen de levering van vliegtuigen uit Frankrijk stilviel. Hij bood de legerleiding in de
herfst van 1914 aan een serie van deze vliegtuigen in Nederland te bouwen. Omdat de legerleiding een vliegtuigfabriek op Soesterberg buiten de veilige Hollandse Waterlinie te kwetsbaar
achtte, vestigde Wijnmalen zich in oktober 1914 met 24 man personeel op de bovenverdieping
van de Spyker-automobielfabriek aan de Amsterdamse Amsteldijk, die eigendom was van de
N.V. Industrieele Maatschappij ‘Trompenburg’.
Begin 1915 kwam F.H. Fentener van Vlissingen, de nieuwe grootaandeelhouder van deze
maatschappij en president-commissaris van Wijnmalens Vliegtuigenfabriek, met Wijnmalen
een fusie overeen onder de naam N.V. Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigenfabriek ‘Trompenburg’ met de bedoeling vliegtuigen voor de landsverdediging te leveren nu de verkoop van
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auto’s door de oorlogstoestand stagneerde. Wijnmalen werd directeur van deze fabriek, die in de
loop van de oorlogsjaren groeide van een vloeroppervlak van 21.000 naar 35.000 vierkante meter.
Als bedrijfsleider en constructeur fungeerde de Fransman H.A. Vannehard, afkomstig van de
Farman-fabriek. Een groep Belgische vluchtelingen, die gewerkt had bij de Antwerpse fietsen-,
motoren- en autofabriek Minerva, maakte deel uit van het personeelsbestand.115
De minister stemde er op 27 november 1914 na een voorstel van Walaardt Sacré mee in het
contract met Farman voor de laatste twee HF22-vliegtuigen te annuleren en zo kon de order voor
beide vliegtuigen aan Wijnmalen worden gegeven. Het contract hiervoor werd op 31 december
1914 getekend en de minister keurde het op 22 januari 1915 goed. De motoren kwamen uit de
voorraad van Soesterberg. Het vanuit het buitenland verkrijgen van grondstoffen voor de vliegtuigbouw in Nederland, zoals speciale ijzer- en houtsoorten, was problematisch. Wijnmalen
schreef op 17 maart 1915 aan Snijders dat grondstoffen sneller beschikbaar konden zijn als de
daarmee vervaardigde vliegtuigen of vliegtuigdelen ook geëxporteerd konden worden naar oorlogvoerende landen. Vanwege de Nederlandse neutraliteitspolitiek wenste Snijders daar echter
op geen enkele wijze aan mee te werken.116 Uiteindelijk konden met grote moeite kleine partijen materiaal worden verworven. Op 27 mei 1915 kreeg Wijnmalen een vervolgorder voor zeven
toestellen die, net als de eerste twee, alle in 1915 werden afgeleverd. Een tweede vervolgorder
voor nogmaals vier toestellen werd op 13 oktober 1915 geplaatst en ze werden in 1916 afgeleverd.
Aan de marine verkocht Wijnmalen eveneens vier toestellen, zodat de totale productie zeventien Farmans bedroeg. De eerste toestellen werden nog aangeschaft voor 7.500 gulden, exclusief
motor en schroef, maar bij de vervolgbestellingen was de prijs gestegen tot 8.000 gulden. Verder
bouwde de Technische Dienst van de lva op Soesterberg in 1916 nog twee vliegtuigen op uit de
resten van inmiddels verongelukte toestellen.117
De 80pk-motoren voor de elf vliegtuigen van de vervolgbestellingen werden begin 1915 besteld
bij de Gnôme-fabriek in Frankrijk. De bekende luchtvaartpionier en vlieger reserveluitenant
J. Labouchère ging op 9 juni 1915 naar Frankrijk om toe te zien op de keuring en overname van deze
motoren, die in augustus en september dat jaar op Soesterberg aankwamen. Labouchère bleef in
Parijs aan het Nederlandse gezantschap verbonden als attaché en zou tot de zomer van 1918 als luchtvaartdeskundige niet alleen veel informatie over de luchtoorlog en de vliegtuigontwikkeling doorsturen naar de olz en naar Walaardt Sacré, maar ook bemiddelen in verdere vliegtuigaankopen. In
de zomer van 1915 kwam er een vervolgorder voor nog eens zestien Gnôme-motoren, maar daarvan
werden er uiteindelijk in maart 1916 maar acht geleverd.118
In 1915 werd duidelijk dat de oorlogstoestand langer ging duren en daarom nam minister
Bosboom maatregelen om de materiële achterstand van het leger door inschakeling van de
Nederlandse industrie beter aan te pakken. In navolging van Frankrijk en Groot-Brittannië,
waar zelfs bewindslieden belast waren met de munitievoorziening, riep hij op 30 juni 1915 het
Munitiebureau in het leven onder leiding van de Delftse hoogleraar mechanica en voormalig
artillerieofficier prof. ir. L.A. van Royen. Hoewel het Munitiebureau aanvankelijk tot taak had
de grote achterstand bij de geschutmunitie weg te werken, breidden de werkzaamheden van het
Munitiebureau als centraal orgaan tussen overheid en bedrijfsleven zich allengs uit tot wapentechnische innovaties en de vervaardiging van vrijwel alle materieel voor leger en vloot.119 Aangezien de minister al in een eerder stadium had vastgesteld dat het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen geen rol zou spelen bij de aanmaak en onderhoud van vliegtuigen, was de lva in
nationaal opzicht dus in feite aangewezen op de vliegtuigbouw bij Trompenburg. Dat bracht
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grote problemen met zich mee. In de loop van 1916 stelde de lva vast dat de Farmans verouderd
waren.120 Via het Munitiebureau ontving Wijnmalen de eisen die volgens de lva inmiddels voor
jachtvliegtuigen golden. De poging om een eigen jachtvliegtuig, de Spyker V.1, te ontwikkelen,
veroorzaakte door gebrek aan kennis veel tegenslag en liep uiteindelijk op niets uit. Toen het
toestel na veel experimenteren in het voorjaar van 1917 kon proefvliegen, bleek het in prestaties
sterk achter te blijven bij een inmiddels geïnterneerde Britse Sopwith Pup-jager.121
Met de voltooide bouw van de Farmans en de onzekere ontwikkeling van de Spyker V.1 dreigde
het voortbestaan van de Trompenburg-fabriek in de zomer van 1916 in gevaar te komen. Op 8 juli
1916 liet Wijnmalen de minister van Oorlog weten dat de fabriek zou moeten sluiten als er niet
snel nieuwe orders voor vliegtuigen en auto’s volgden. De regering en het opperbevel wensten
dit beslist te voorkomen en minister Bosboom stuurde de voorzitter van het Munitiebureau Van
Royen op onderzoek uit.122 Aanvankelijk achtte Wijnmalen een productie van driehonderd auto’s
en honderd vliegtuigen per jaar minimaal nodig om levensvatbaar te blijven, maar na het nodige
overleg rapporteerde Van Royen in november 1916 aan de minister dat overeenstemming was
bereikt over een productieprogramma van honderd auto’s voor alle onderdelen van het leger, tien
watervliegtuigen voor de marine en veertig landvliegtuigen zonder motor voor de lva.123
Walaardt Sacré kreeg van de minister vervolgens opdracht de eisen voor de bij Trompenburg
te bouwen vliegtuigen op papier te zetten en protesteerde daarbij tegen het afzonderlijk kopen
van vliegtuigen bij Trompenburg en motoren elders. Al eerder had hij er tevergeefs voor gepleit
om, in navolging van de marine en de Indische la, in Amerika complete vliegtuigen met motoren aan te schaffen. Bovendien achtte hij Trompenburg onvoldoende ervaren en niet in staat
tijdig een gedegen ontwerp gereed te hebben, zodat de veertig vliegtuigen naar verwachting pas
anderhalf jaar later zouden worden geleverd. Hij gaf de minister nu in overweging om gelijktijdig in Amerika tachtig motoren aan te schaffen en Trompenburg opdracht te geven eerst twintig Sopwith-jagers – er was er één geïnterneerd en op Soesterberg waren de bouwtekeningen
bemachtigd – na te bouwen met in voorraad zijnde motoren. Zodra dan in een later stadium
nieuwe motoren uit Amerika beschikbaar kwamen, zou Trompenburg nog twintig verkenners
van het model Sopwith of Maurice Farman mogen nabouwen.124 Minister Bosboom ging in
zoverre akkoord dat tien jagers en tien verkenners bij Trompenburg mochten worden gebouwd.
Tevens besloot hij niet in Amerika, maar in Zweden motoren te kopen, omdat ondertussen via
de vertegenwoordiging van het Munitiebureau daar was gebleken dat er in dat neutrale land
motoren werden gebouwd van een soortgelijk type dat bij de lva in gebruik was.125 Eind januari
1917 sloot het Munitiebureau met Trompenburg een zogeheten moedercontract af voor de levering van 155 auto’s en/of vliegtuigen. Daadwerkelijke bestellingen waren dan later per vervolg
contract op deze aantallen in mindering te brengen.

Moeizame vliegtuigleveranties uit Frankrijk
Labouchère had in mei 1916 van het ministerie van Oorlog opdracht gekregen in Parijs te onderhandelen over de levering van nieuwe types jagers en verkenners, waarvan Walaardt Sacré in zijn
voorstel van 2 mei 1916 had gezegd dat er tien van elk type nodig waren. In juni kon de attaché
melden dat als beste verkenner de tweemotorige Caudron G.IV beschikbaar was en dat de beste
jagers in volgorde de eenpersoons-Nieuport, de eenpersoons-Morane en de tweepersoons-MoDE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919
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rane waren, allemaal met een 110pk-motor. Daarop nam de commandant-lva in zijn begroting
voor 1917 75.000 gulden op voor de aanschaf van vijf verkenners, 50.000 gulden voor vijf jagers
en 60.000 gulden voor acht extra Le Rhône-motoren van 80 pk. Labouchère kreeg opdracht
om bij de Franse regering vijf Caudrons en vijf Nieuports aan te vragen.126 Vanwege de Franse
eisen tot een tegenprestatie duurde het echter geruime tijd voordat er toestemming tot levering
was, maar in februari 1917 meldde de gezant in Parijs dat vijf Caudrons en vijf Nieuports met
80pk-motor beschikbaar waren. Een maand later bleken er door het wegvallen van Roemenië
als bondgenoot van Frankrijk nog vijf Caudrons, vijf Nieuports met 110pk-motor en twintig Le
Rhône-motoren van 110 pk te koop, waarop Nederland snel reageerde. Uiteindelijk werden vijf
Caudrons, vijf Nieuports van 80 pk, vijf Nieuports van 110 pk en twintig losse motoren per trein
naar de Spaanse havenstad Vigo vervoerd en op 31 oktober 1917 met het s.s. ‘Rhea’ naar Nederland
verscheept. De Britse marine hield dit schip onderweg echter aan en bracht het op naar Gibraltar.
Vrijgegeven na enige tijd, kwam de lading uiteindelijk pas op 24 juni 1918 op Soesterberg aan.127
De Caudrons waren inmiddels verouderd en uitsluitend nog geschikt voor artillerieverkenning.
De Nieuport-jagers waren daarentegen nog wel inzetbaar.

De motorenproblematiek
In de loop van 1916 was duidelijk geworden dat de beschikbaarheid van vliegtuigmotoren van
kritisch belang was voor de groei van de lva. De Gnôme-rotatiemotoren waren aan snelle slijtage onderhevig en moesten frequent in revisie, maar ook dat hielp maar beperkt. Al in het
najaar van 1916 liep de deelname aan legeroefeningen door motorproblemen terug en in december rapporteerde Walaardt Sacré aan de olz dat tien Gnômes waren afgeschreven, tien alleen
nog bruikbaar voor lesvluchten boven Soesterberg en tien voor overlandvluchten.128 Met geïnterneerde vliegtuigen verwierf de lva diverse typen motoren, niet alleen rotatiemotoren maar
ook – vooral Duitse – vloeistofgekoelde lijnmotoren. De voor- en nadelen van deze motoren werden op Soesterberg goed bestudeerd en ondanks het grotere vermogen van lijnmotoren bleef
Walaardt Sacré voor de uitrusting van de nieuw te bouwen vliegtuigen voorstander van rotatiemotoren, die simpeler waren en daardoor minder kwetsbaar voor storingen en beschadiging.
Eind 1916 werd bekend dat de AB Enoch Thulin Aeroplanfabrik in Landskrona niet alleen
vliegtuigen voor de export bouwde, maar ook rotatiemotoren van hetzelfde type als de 80pk-
Le Rhône. Daarop werd besloten een gezamenlijke marine- en landmachtdelegatie, onder leiding van de chef Technische Dienst van de lva ir. Vreeburg, naar Zweden te sturen. Deze delegatie vertrok op 16 januari 1917 per trein met een ruim mandaat voor de aanschaf van motoren voor
beide departementen, maar ook voor de aanschaf van vliegtuigen voor de marine en de nodige
wapens en gereedschappen.129 Voor de Farmans en lesvliegtuigen van de lva werden negentig
Thulin-A rotatiemotoren van 80 pk gecontracteerd, terwijl de marine zowel vliegtuigen als
motoren kocht. De levering van al dit materieel kwam in juli 1917 op gang.
Voor de nieuwere jachtvliegtuigen en verkenners die op grond van de uitbreidingsplannen
van juni 1917 in Nederland moesten worden gefabriceerd waren evenwel motoren van 110-130 pk
noodzakelijk. Tijdens besprekingen op het Munitiebureau rond die tijd passeerden hiervoor verschillende mogelijkheden de revue: licentiebouw van Hispano Suiza-, Benz- en Daimler-motoren, mits deze firma’s daaraan wilden meewerken, of nabouwen van reeds in Nederland aanwe108
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zige motoren. Uiteindelijk luidde de conclusie dat alleen Trompenburg met zijn unieke machinepark voor motorenbouw in aanmerking kwam. Het grondstoffenprobleem was opgelost toen
bleek dat bij het uitbreken van de oorlog een partij hoogwaardig staal in de Rotterdamse haven
was gestrand. Deze blokken staal moesten echter nog worden gewalst, waarvoor in Nederland
toen nog geen capaciteit was, maar de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij kon de stukken
in de gewenste vorm smeden. De lva leverde een 130pk-Clerget-rotatiemotor afkomstig van een
geïnterneerde Sopwith 1½-Strutter als model en Trompenburg kreeg opdracht voor de bouw
van drie proefmotoren, die begin maart 1918 succesvolle tests ondergingen. Een contract voor
tweehonderd van deze motoren werd op 19 en 21 maart 1918 getekend door respectievelijk Van
Royen en Wijnmalen. Dat Trompenburg in staat was deze motoren na te bouwen was een prestatie van formaat, maar ze kwamen pas na het einde van de oorlog gereed en waren toen niet meer
van nut.130 De genoegdoening aan Trompenburg en de verschroting van deze onbruikbare motoren leidde na de oorlog nog tot vragen in de Tweede Kamer, waarop premier jhr. Ch.J.M. Ruys de
Beerenbrouck als minister van Oorlog ad interim in februari 1920 tekst en uitleg moest geven.131
De Thulin-fabriek bleek in de loop van 1917 ook een sterkere krachtbron te ontwikkelen, de
Thulin-G, een rotatiemotor van 110 pk. Eind 1917 bestelde Nederland drie van deze motoren voor
proefnemingen. Hoewel ze aanvankelijk het opgegeven vermogen maar amper haalden, werden er
uiteindelijk veertig van gekocht. De motoren kwamen overigens ook pas in 1919 in Nederland aan.132
Tegen het einde van de oorlog had de luchtgekoelde rotatiemotor, waarvoor de lva-leiding een
warm pleidooi had gehouden, de grenzen van motorvermogen en effectiviteit bereikt. Ondanks de
eenvoudigere constructie van de lichte rotatiemotoren waren de watergekoelde stationaire motoren bij grotere vermogens beter. Daarom wilde de lva in 1918 onderzocht zien of dit type motoren
in Nederland kon worden nagebouwd. Mede om van het moeizame monopolie van Trompenburg
los te komen, benaderde het Munitiebureau de Rotterdamsche Fabriek van Weegtoestellen volgens Van Berkel’s Patent, die wel interesse in de motorenbouw had getoond. Dit bedrijf kreeg de
mogelijkheid een aantal recent geïnterneerde vliegtuigmotoren op Soesterberg nader te onderzoeken: een 300pk-Rolls-Royce, een 260pk-Mercedes, een 220pk-Benz en een 200pk-Hispano
Suiza. Tijdens het overleg tussen Van Berkel, het Munitiebureau en vertegenwoordigers van lva
en mld op 22 maart 1918 viel het besluit de Hispano Suiza-motor te laten bouwen, waarop de lva
het exemplaar uit een geïnterneerde Britse SE.5A-jager aan Van Berkel leverde voor het maken van
tekeningen.133 Hoewel het Munitiebureau er in eerste instantie vijftig van wilde bestellen (waarvan
vijftien voor de lva) kwam de productie bij Van Berkel door materiaalgebrek nooit op gang. Na de
oorlog bouwde Van Berkel nog wel vliegtuigen voor de mld.

De teleurstellende vliegtuigbouw in Nederland
Gezien de moeilijkheden met het eigen jagerontwerp van Trompenburg overwoog Walaardt
Sacré eind 1916 als alternatief het laten nabouwen van wat hij de ‘Sopwith Land Jager’ noemde.
Hierbij bedoelde hij een landversie van het op 27 april 1916 bij Scheveningen geïnterneerde
Sopwith Baby-drijvervliegtuig, dat op Soesterberg was omgebouwd tot landjager met een
wielonderstel. Dit vliegtuig was echter een soort prototype en in februari 1917 bleken de uit
Groot-Brittannië ontvangen tekeningen niet te kloppen met het toestel, waardoor Wijnmalen
er geen brood in zag. Maar toen Walaardt Sacré vervolgens op 3 maart 1917 aan Wijnmalen de
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Nieuport-jager toonde die een week eerder bij Cadzand was geïnterneerd, werden ze het snel
eens over een bestelling. Op 20 maart 1917 gaf minister Bosboom toestemming om met Trompenburg een contract af te sluiten voor de nabouw van twintig Nieuport xi-jagers, uit te rusten
met de in Zweden bestelde 80pk-Thulin-motoren. Als de beproeving van het geïnterneerde Sopwith Pup-jachtvliegtuig gunstig verliep, mocht Trompenburg er daarvan ook twintig nabouwen.134 Door problemen met grondstoffen werden evenwel alleen de Nieuport-jagers gebouwd
en pas vanaf eind januari 1918 op Soesterberg afgeleverd. Een ander vliegtuig waar de comman
dant-lva enthousiast over was, was de tweepersoons-Sopwith 1½-Strutter verkenner/bommenwerper met een 130pk-Clerget-motor, waarvan er in de loop van 1916 enkele waren geïnterneerd.
Pogingen in 1917 om ook dit vliegtuig bij Trompenburg te laten nabouwen, stuitten aanvankelijk
op problemen om de Clerget-motor in Nederland te produceren en werden vervolgens ingehaald
door de plannen om bij Trompenburg jagers en verkenners van eigen ontwerp te gaan bouwen.135
De uitbreidingsvoorstellen voor de lva die de olz in het voorjaar van 1917 bij minister Bosboom had neergelegd en waarbij de behoefte aan 268 vliegtuigen was vastgesteld, waren voor zijn
opvolger De Jonge aanleiding om de vliegtuigbouw in Nederland te stimuleren. De afhankelijk
heid van buitenlandse leveranciers motiveerde hem om serieus werk te maken van een natio
nale vliegtuigindustrie, waarvoor hij een miljoen gulden extra op de begroting zette.136 Rekening houdend met reeds aanwezig en elders besteld materieel bereidde het Munitiebureau met
Trompenburg een grootscheepse vliegtuigproductie voor op basis van een drietal vliegtuigontwerpen van Wijnmalens constructeur Vannehard. Het ging daarbij om het V.2-lesvliegtuig met
80pk-Thulin-motor, het V.3-eenpersoonsjachtvliegtuig en het V.4-tweepersoonsverkennings
vliegtuig, beide met de eveneens bij Trompenburg na te bouwen 130pk-Clerget-motor. Niet
alleen de behoeften van de lva,137 maar ook die van de mld en het knil waren hierin meegenomen. Als eerste sloot het ministerie van Koloniën op 7 november 1917 een contract voor levering van twee V.2-lesvliegtuigen, zes V.3-jagers en zes V.4-verkenners. De marine bestelde op 31
december 1917 acht V.2-lesvliegtuigen, op 13 augustus 1918 gevolgd door nog een bestelling van
tien V.2’s. Voor de lva sloot het Munitiebureau op 30 januari 1918 een contract met Trompenburg voor levering van 58 V.2-lesvliegtuigen, uit te rusten met 80pk-Thulin-motoren. De eerste
twee V.2-lesvliegtuigen werden eind oktober 1918, nog juist voor het einde van de oorlog, gele
verd. De rest volgde in 1919 en daarna konden deze als Spyker V.2 bekend staande lesvliegtuigen
de bonte verzameling oude vliegtuigen van de Soesterbergse Vliegschool vervangen. Voor de
levering van 72 V.3-jagers en 112 V.4-verkenners bleef het, in afwachting van de proefvluchten
met prototypes, bij een op 15 oktober 1918 getekende voorlopige overeenkomst en kwamen er, als
gevolg van het einde van de oorlog, geen definitieve contracten.138
De poging om de geïnterneerde Franse Spad, het beste geallieerde jachtvliegtuig aan het
eind van de oorlog, in Nederland na te bouwen had evenmin succes. Op 18 november 1917 was
een toestel van dit type wegens brandstofgebrek bij Bergen op Zoom geland en eind januari 1918
door Van Heijst op Soesterberg ingevlogen. Deze was er kennelijk enthousiast over, want kort
daarop begonnen hij en chef Technische Dienst Vreeburg een samenwerking met E. Fuld, zaakwaarnemer van de Amsterdamse N.V. Machinefabriek Kromhout van D. Goedkoop jr. met de
bedoeling de Spad bij Goedkoop na te bouwen en te voorzien van de bij Van Berkel te bouwen
200 pk Hispano Suiza-motoren. De Spad werd op 1 juni 1918 officieel van Frankrijk gekocht voor
40.000 Franse francs en begin augustus door Van Heijst naar Amsterdam gebracht. Daar werd
een toestel nagebouwd en zelfs van een motor voorzien, totdat Goedkoop op 6 november via
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het Munitiebureau meedeelde met de vliegtuigbouw te willen stoppen. Pas in 1920 nam de lva
beide Spad-toestellen na veel heen en weer geschrijf terug. Het nagebouwde toestel bleek niet
luchtwaardig en werd afgeschreven.139

De uiteindelijke aanschaf van vliegtuigen in Duitsland
Vanaf begin 1917 probeerde Nederland via diplomatieke kanalen ook in Duitsland vliegtuigen te
kopen. Op 26 maart 1917 meldde Walaardt Sacré aan Snijders dat Duitsland bereid leek om Albatros-jagers aan Nederland te leveren.140 Een eerste poging om tien Albatros-jagers te verwerven
mislukte weliswaar, maar er waren voldoende aanknopingspunten om luitenant Duinker van de
lva in mei naar Berlijn te sturen om de aankoop van Fokker-jachtvliegtuigen te bewerkstelligen.
Het lukte om een serie van tien gebruikte Fokker D.III-jagers zonder bewapening, die in reparatie
stonden, los te krijgen voor verkoop aan Nederland. De prijs was 37.000 Reichsmark per toestel,
maar Nederland kon de transactie betalen met vijfduizend jonge paarden, waar Duitsland een
grote behoefte aan had. Op 8 augustus 1917 vertrok Versteegh naar Duitsland om de toestellen over
te nemen. Op 1 oktober keerde hij terug, samen met de tien Fokkers die hij ter plekke had beproefd,
alsmede met de nodige bewapening en tien reservemotoren.141 In februari 1918 kwam vervolgens
vanuit Duitsland een groot pakket reservedelen en een tiental vliegtuigcamera’s in Nederland aan.
In Berlijn bedong Versteegh bij de Duitsers ook de verkoop van een serie van veertig vliegtuigen uit een lopende bestelling van tweehonderd Rumpler C.VIII-verkenners.142 Ook deze transactie betaalde Nederland eind 1917 met paarden. In maart 1918 werden de eerste 25 Rumplers in
Berlijn aan Versteegh overgedragen; de rest volgde in juli. Nadat de eerste acht toestellen op 25
april per spoor op Soesterberg waren aangekomen, konden Versteegh, Van Heijst en Van Wulff
ten Palthe er in mei de eerste vluchten mee maken. De tweede serie van negentien Rumplers
arriveerde op 21 augustus op Soesterberg, maar de derde serie van dertien stuks ging voorlopig
in opslag in een depot in Aalsmeer.143
Vanaf 1915 had de lva door de vliegtuiginterneringen een bonte verzameling militaire vliegtuigen in haar vloot kunnen opnemen. Van de 107 op Nederlands grondgebied terechtgekomen
buitenlandse landvliegtuigen konden er 67 – soms na een grondige reparatie bij de Technische
Dienst op Soesterberg – in de inventaris worden opgenomen. In 1915 waren dat tien vliegtuigen,
in 1916 acht, in 1917 negentien en in het laatste oorlogsjaar maar liefst dertig, waaronder twee
grote bommenwerpers, tien Britse DH-9-verkenners en één Fokker D.VII-jager.144 Door gebrek
aan bemanningen en brandstof, maar ook door het vooruitzicht dat er Fokkers en Rumplers uit
Duitsland zouden komen, werd met lang niet alle in 1918 geïnterneerde vliegtuigen daadwerkelijk gevlogen. Het merendeel van deze vliegtuigen bleef opgeslagen op Soesterberg en Schiphol.

Een zelfgebouwde bommenwerper
In de zomer van 1917 begon de Technische Dienst van de lva zelfs met de bouw van een eigen
tweemotorige bommenwerper naar een ontwerp van zijn chef, ir. Vreeburg. De lva was onder
de indruk van de Sopwith 1½-Strutter-verkenner/bommenwerper, waarvan de Britten er meer
dan zesduizend bouwden. Al in 1916 waren twee 1½-Strutters geïnterneerd en in gebruik genoDE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919
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men bij de lva, waar ze goed bevielen. Een poging om dit type bij Trompenburg na te bouwen
liep op niets uit, hoewel de lva een toestel als voorbeeld had geleverd. Toen begin 1917 een van
de toestellen bij een ongeval werd beschadigd, nam Vreeburg het initiatief om dit vliegtuig in
eigen bedrijf – bij wijze van proef èn om Trompenburg onder druk te zetten – om te bouwen tot
een bommenwerper.145 Om een bommenlast van acht bommen van 30 kilo te kunnen vervoeren
werden de vleugels van de Sopwith aanzienlijk vergroot en kreeg het toestel twee 80pk-motoren
tussen de onder- en bovenvleugel. De romp kreeg een extra cockpit voor in de neus, waardoor er
plaats was voor drie bemanningsleden: de voorste waarnemer met een Lewis-mitrailleur en een
fototoestel, de vlieger en een achterste waarnemer/bommenwerper met een Lewis-mitrailleur
en een draadloos telegrafietoestel. Zou het toestel goed bevallen, dan kon Trompenburg het in
serie nabouwen.
Aangeduid als Vreeburg A2M diende de opbouw van deze proefbommenwerper bij de lva
echter als stopwerk en de oorspronkelijke planning dit toestel in februari 1918 gereed te hebben,
werd door materiaalgebrek en mislukte proefbelastingen bij lange na niet gehaald. Bovendien
had de Technische Dienst in de loop van 1918 de handen vol aan een groot aantal geïnterneerde
vliegtuigen. Pas op 10 februari 1919 maakte Versteegh de eerste – en voor zover bekend ook de
laatste – vlucht met de Vreeburg-bommenwerper.146 Wel prijkte dit toestel met 110pk-motoren
in de zomer van 1919 op de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (elta).

De vliegtuigbewapening
In december 1914 had commandant Walaardt Sacré in zijn rapportage aan de olz al gemeld dat
de vliegtuigen van de oorlogvoerende partijen elkaar steeds meer in de lucht met vuurwapens
gingen bestrijden. Omdat hij vermoedde dat het hier mede ging om Lewis-mitrailleurs van de
Britse bsa Company, informeerde hij bij dit bedrijf naar de beschikbaarheid van dit wapen voor
Nederland. Hij kreeg als antwoord dat de Britten alleen voor zichzelf en hun bondgenoten konden produceren. Ook andere fabrikanten van mitrailleurs gaven te kennen geen Nederlandse
orders te kunnen aannemen, met uitzondering van het Deense Rekylriffel Syndikat, dat een
lichte mitrailleur naar het concept van de Deense kapitein V.H.O. Madsen op de markt bracht.
Het Nederlandse leger had dit wapen al in 1908 beproefd, maar toen niet aangekocht. Begin 1915
schafte Nederland er 175 aan, waarvan de lva er twaalf kreeg toegewezen. De lva monteerde ze
op een affuit aan de voorzijde van de romp van de Farman-vliegtuigen.147
Dankzij de vliegtuiginterneringen kreeg de lva de beschikking over een grote variëteit aan
Duitse en geallieerde vliegtuigwapens. De eerste Duitse verkenners hadden ook Madsen-mitrail
leurs op een geleiderails. Al spoedig werden één of twee Parabellum-mitrailleurs op een ring
om de waarnemersplaats gemonteerd. Duitse jagers kregen als vaste mitrailleur de lmg 08 of
de lichtere lmg 08/15, naar de plaats van fabricage ook wel ‘Spandau’ genoemd. Via de aankoop
van Fokker D.III-jagers en Rumpler C.VIII-verkenners in Duitsland kwamen deze wapens ook
in Nederland terecht.148 Aan Franse en Britse zijde waren het de beweegbare Lewis-mitrailleur
voor waarnemers en de vaste Vickers-mitrailleurs voor de vliegers waarmee de lva vanaf 1915
door de vliegtuiginterneringen kennis maakte. Met name de Lewis-mitrailleur viel op door zijn
eenvoudige en solide ontwerp met een handige magazijntrommel, zijn geringe gewicht en zijn
gemakkelijke bediening. In maart 1917 werd in opdracht van de minister van Oorlog onderzocht
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of de Artillerie Inrichtingen de Lewis-mitrailleur in Nederland kon nabouwen. Kort daarop werd
een eerste order voor 150 van deze wapens voor de lva geplaatst. Een jaar later volgde een grote
order van 2.500 mitrailleurs voor de grondtroepen. De productie verliep echter minder voorspoedig en pas in de loop van 1920 kreeg de lva de eerste 75 Lewis-mitrailleurs.149
Voor het aanvallen van troepen op de grond konden de Farman-vliegtuigen worden uitgerust met stalen pijlen, waarvan er 1.350 in een doos zaten die met een eenvoudige beweging in
één keer af te werpen waren. Medio 1915 werden proeven gedaan in het afwerpen van bommen
van vijf kilo, waarvan de Farman-vliegtuigen en ook latere verkenners er vijf tot zeven konden
meenemen aan een afwerprek onder de vleugel. Zowel de bommen als de rekken konden bij
de Artillerie Inrichtingen worden vervaardigd.150 Reservesergeant en later reserveluitenant ir.
N.E. Groeneveld Meijer ontwierp in de zomer van dat jaar ook een bommenrichtapparaat dat na
enkele proefnemingen en de nodige aanpassingen begin 1917 bruikbaar bleek. Het departement
van Oorlog kocht de eigendomsrechten van deze uitvinding voor twintigduizend gulden ineens
en nog eens vijfhonderd gulden per aangeschaft exemplaar.151 Van dit destijds zeer geheime
apparaat werden er 42 gemaakt, waarvan twee voor de marine.152 Het oefenen in bommenwerpen op het schietterrein bij Oldebroek vond vanaf begin 1916 met zekere regelmaat plaats. In 1916
leverde Artillerie Inrichtingen vijfhonderd bommen af, waarna in 1917 een bestelling volgde van
maar liefst tienduizend bommen.153

Een oordeel over de materieelvoorziening
Minister van Oorlog Bosboom trad op 15 mei 1917 af, formeel omdat de Tweede Kamer de hem
onwelgevallige motie-Marchant voor het oproepen van de landstorm had aangenomen. Maar in
zijn memoires liet Bosboom doorschemeren dat hij ook het gevoel had dat de Kamerleden hem
verweten niet voldoende aandacht aan de materiële uitrusting van het leger te hebben geschonken. Hij zou te besluiteloos zijn geweest, gunstige momenten voor aanschaf voorbij hebben
laten gaan en met het hem toegestane geld niet het hoogst noodzakelijke tot stand hebben
gebracht.154 Zijn opvolger was jhr. mr. B.C. de Jonge, voormalig chef kabinet op het departement
van Oorlog en de eerste minister van Oorlog die geen militaire achtergrond had. De Jonge gaf
vrijwel meteen opdracht tot een nader onderzoek naar de vermeende misstanden op materieelgebied. De Legercommissie rapporteerde haar bevindingen over de belangrijkste onderwerpen
van de legeruitrusting 17 november 1917. Het rapport, overigens pas vrijgegeven in 1920, was
redelijk kritisch over de bouw van vliegtuigen en vliegtuigmotoren in Nederland:
‘‘Het trok de aandacht der Commissie, dat, evenals zulks ten aanzien van geschut en mitrailleurs het geval was, de binnenlandsche industrie ook bij de vervaardiging van vliegtuigen en
vliegtuigmotoren niet voldoende tot haar recht heeft kunnen komen. De aanmaak van vliegtuigen binnenlandsch toch was van geringe beteekenis, ondanks het feit dat werd beschikt
over eene fabriek, gelegen binnen de Stelling van Amsterdam, en welke volgens den indruk
der Commissie alleszins voldoet aan de voorwaarden om voor het bedrijf volledig te worden
uitgerust, voorzoover technisch personeel en materieel aanvulling behoeven. Deze fabriek
heeft gedurende het grootste gedeelte der mobilisatie nagenoeg stilgestaan. Het schijnt
dat het legerbestuur, gelet op den vooruitgang welke in het vliegwezen voortdurend wordt
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geconstateerd, huiverig was om eene bestelling te doen van vliegtuigen, welke bij aflevering
zouden blijken verouderd te zijn. De Commissie acht dit standpunt niet juist; te meer daar
de aanmaak van vliegtuigen en motoren den fabrikant er toe brengt naar verbetering te streven, het hem mogelijk maakt om op de hoogte te blijven en hem de noodige ervaring geeft,
die bij de fabricage van vliegtuigen in zoo hooge mate een vereischte is. (…) Wat betreft het
maken van motoren voor vliegtuigen, zoo is het noodig dat aan den fabrikant in alle opzichten de gelegenheid wordt gegeven om de verschillende motoren te bestudeeren, ten einde
zijne kennis en ervaring op dat gebied te verrijken. Nog meer dan voor geschut en mitrailleurs het geval is, treden bij de vervaardiging van vliegtuigen en motoren de mogelijkheid
en wenschelijkheid van medewerking der binnenlandsche industrie op den voorgrond.’’155
Ook oordeelde de Legercommissie dat, als er intensievere samenwerking tussen de lva en
Trompenburg was geweest, het fiasco met de Spyker V.1-jager te voorkomen was geweest. Hoewel Bosboom zich na de oorlog van dit verslag distantieerde, was de kritiek voor zijn opvolger
kennelijk aanleiding in de loop van 1917 en 1918 ruimhartiger bestellingen te doen waar dat maar
mogelijk was. Hierbij moet echter worden aangetekend dat minister Bosboom nog wel het fiat
gaf voor de grote bestelling bij Trompenburg van – overigens nooit geleverde – jagers en verkenners. Pogingen om ook bij andere Nederlandse bedrijven tot vliegtuig- en motorenproductie te
komen liepen eveneens op niets uit. Tegen de tijd dat de bestellingen uit Duitsland op Soesterberg arriveerden, speelde er een ernstig brandstofgebrek.
Het rapport van de Legercommissie bevestigt de conclusie dat de materieelvoorziening van
het luchtwapen tijdens de Eerste Wereldoorlog het belangrijkste struikelblok was voor de realisatie van de plannen rond de lva. Er lag aan de vooravond van de oorlog – net als in andere
landen – geen blauwdruk van wat nodig was voor de instandhouding van het luchtwapen. Als
neutraal land was Nederland plotseling teruggeworpen op de eigen capaciteiten en die bleken
steeds ontoereikender. De snelle technologische ontwikkeling die het vliegtuig in de oorlogvoerende landen door de massale inzet doormaakte, kon Nederland niet bijhouden. Het aanvankelijk ontbreken en later slechts moeizaam op gang komen van de vliegtuig- en motorenproductie vond zijn oorzaak in een zwakke technologische en industriële basis. Een gebrek aan de
juiste grondstoffen, deskundige kennis over het ontwerpen van vliegtuigen en de lage omzet als
gevolg van de beperkte omvang van het eigen luchtwapen speelden Nederland parten. De ruime
financiële middelen en de goede wil van het legerbestuur en het Munitiebureau om de nationale
vliegtuigbouw te stimuleren, konden deze tekortkomingen niet compenseren.

De personeelsvoorziening tijdens de mobilisatie
De Tweede Kamer keurde de oprichting van de Luchtvaartafdeeling op 15 januari 1913 goed en
Kamerleden stonden erop dat uitsluitend vrijwilligers deel konden uitmaken van de in hun ogen
nog steeds zeer gevaarlijke vliegdienst. De organisatie kreeg bij de oprichting een vaste kern
van dertig man en de tot vlieger op te leiden beroepsofficieren werden vanuit de andere korpsen gedetacheerd, zoveel als de chef van de Generale Staf nodig achtte. Dat waren er voorlopig vier, van wie de luitenants Van Heijst en Versteegh al in 1913 slaagden voor de eisen van het
groot militair brevet. Daarmee waren zij de oudste vliegers van het luchtwapen en konden ze
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als instructeur gaan optreden voor de nieuwe lichting vrijwilligers, die zich in juli 1914 voor de
vliegopleiding aanmeldde. Als toelatingseis voor de opleiding tot vlieger gold dat de kandidaten
minimaal drie jaar praktische dienst als officier moesten hebben verricht, niet ouder mochten
zijn dan 35 jaar, gezond moesten zijn en hooguit 85 kilo mochten wegen. Bij de toelating tot
de vliegopleiding moest een kandidaat zich voor acht jaar als gebrevetteerd vlieger aan de lva
verbinden, waarvan drie jaar in actieve dienst en vijf jaar als reserveofficier. Deze laatste termijn
werd in 1915 teruggebracht tot drie jaar.156
Vanaf het begin was kapitein Walaardt Sacré belast met de werving en selectie van het personeel voor de lva, of het nu ging om detachering van officieren of plaatsing van overig personeel
voor de gronddienst. Zijn voorstellen hiervoor legde hij aan de chef van de Generale Staf voor.
Geheel in lijn met zijn eerdere rapporten en nota’s liet hij zich leiden door de wens om van de
lva een klein keurkorps te maken. Walaardt Sacré kon putten uit voldoende belangstelling van
kandidaten die als vrijwilliger bij de lva wilden dienen. Na het uitbreken van de oorlog wilden
veel gemobiliseerde dienstplichtigen overgeplaatst worden naar Soesterberg. De sleutel tot verdere uitbouw van de organisatie lag echter in de opleiding tot vlieger, zeker nadat de lva na de
mobilisatie ook grenspatrouilles moest gaan vliegen.

De vliegopleiding
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd luitenant Versteegh met zijn vliegtuig op
Gilze-Rijen gedetacheerd voor het uitvoeren van grenspatrouilles. Luitenant Van Heijst bleef op
Soesterberg als instructeur en vloog zo nu en dan patrouilles. De luitenants Coblijn en Roeper
Bosch en de vijf officieren (onder wie een marineofficier) die in juli 1914 aan de opleiding begonnen, rondden die in 1915 af. Als norm gold dat binnen zes maanden het fai-brevet moest zijn
gehaald en dat de vliegers vervolgens nog eens zes maanden de tijd kregen voor het behalen van
het groot militair brevet.157
In de loop van 1915 kwamen er meer Farman-vliegtuigen en meldden zich nieuwe officieren
van verschillende pluimage voor de opleiding: drie officieren van de landmacht, van wie er twee
al hadden gefunctioneerd als waarnemer, drie officieren van het knil en vier marineofficieren.
Ook werden in 1915 de eisen van het groot militair vliegbrevet aangescherpt.158
Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 waren ook enkele reserveofficieren gemobiliseerd die al elders hun fai-vliegbrevet hadden gehaald. Zij werden bij de lva ingedeeld en in
staat gesteld het militair vliegbrevet te halen. Ook onder gemobiliseerde reserveofficieren van
het leger was het animo groot om tot de vliegopleiding te worden toegelaten. Dat werd in 1915
mogelijk en een jaar later volgde de bepaling dat ook onderofficieren – zij het mondjesmaat – de
vliegopleiding konden doen. Er waren namelijk meerdere liefhebbers onder het grondpersoneel op Soesterberg die graag vlieger wilden worden. In 1916 werd de jaarlijkse omvang van de
vliegopleiding vastgesteld op zes beroeps- en drie reserveofficieren, alsmede negen reserve-onderofficieren en om het jaar een beroepsonderofficier.159
Bij de wapenstilstand van november 1918 was aan 54 op Soesterberg opgeleide vliegers het
groot militair vliegbrevet uitgereikt. Het ging om 26 beroeps- en reserveofficieren en zeven
onderofficieren van de landmacht, tien officieren en twee onderofficieren van de marine en aan
negen officieren van het knil. Een dozijn vliegers was nog in opleiding, terwijl op 1 november
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1918 een recordaantal van tien officieren en 21 onderofficieren zich voor de vliegopleiding kwam
melden op Soesterberg, in het vooruitzicht dat er voldoende Spyker-lesvliegtuigen beschikbaar
zouden komen. Die dag vond boven Soesterberg voor het oog van deze aspirant-vliegers een
ernstig vliegongeval plaats waarbij vier doden vielen. Dit was voor een aantal van hen reden om
zich terstond uit de opleiding terug te trekken.160

Eind
1913

Eind
1914

Eind
1915

Eind
1916

Eind
1917

Nov.
1918

Officieren-vlieger geoefend

4

4

9

15

18

25

Officieren-vlieger in opleiding

-

4

10

5

8

10

Onderofficieren-vlieger geoefend

-

-

-

-

1

7

Onderofficieren-vlieger in opleiding

-

-

-

-

-

21

Totaal

4

8

19

20

27

63

Tabel 3.1. Geleidelijke groei van het vliegerbestand van de lva 1913-1918.
Bron: Gegevens F. Gerdessen.

Dat het vliegen in de begintijd van de militaire luchtvaart gevaarlijk was onderkende ook het departement van Oorlog. Vliegers die hun fai-brevet behaalden hadden recht op een eenmalig bedrag
van 150 gulden voor de aanschaf van een vliegeniersuitrusting en verder ontving ieder bemanningslid voor een dienstvlucht een gevarentoelage van twee gulden per vlieguur.161 Met ingang van
1 januari 1915 wijzigde deze vliegtoelage in een halve gulden per kwartier boven het vliegterrein en
een gulden per kwartier voor overlandvluchten en oefeningen. De vlieginstructeurs ontvingen tot
1915 een extra toelage per geslaagde leerling, per 1 januari 1915 omgezet in een vaste jaarlijkse toelage van duizend gulden per instructeur.162 In het laatste oorlogsjaar waren er zes vlieginstructeurs
aangesteld: de per 16 maart 1918 tot kapitein bevorderde Van Heijst en de luitenants Versteegh,
Land, Steup, Duinker en Koppen. Pas na de oorlog zouden ook onderofficieren langdurig als vlieginstructeur optreden, zoals de vermaarde J. Bakkenes en P. van der Griend.

De opleiding tot waarnemer
Omdat verkenning aanvankelijk tot de belangrijkste militaire taak van de lva behoorde, moesten
naast vliegers ook officieren tot waarnemer worden opgeleid. Dat waren officieren van de verschillende wapens, die op vrijwillige basis vier maanden op Soesterberg werden gedetacheerd en dan
weer naar hun korps terugkeerden. Voor de beroepsofficieren gold een ervaringseis van drie jaar
actieve dienst als officier en voor reserveofficieren één jaar.163 Een der eerste waarnemers was luitenant M.L.J. Hofstee van het 4e Regiment Infanterie, die in 1913 tijdens de herfstmanoeuvres als
waarnemer was opgetreden en in juli 1914 met de vliegopleiding begon. Hij vloog op 1 augustus 1914
als waarnemer de eerste grenspatrouille met Van Heijst.164 Een andere waarnemer van het eerste uur
116

HOOFDSTUK 3

was ritmeester P.H. Hekkema, die na zijn detachering als waarnemer van Coblijn op het vliegveld
Kemperheide naar Soesterberg terugkeerde om daar de opleiding van waarnemers op te zetten. Op
25 oktober 1915 kwam de eerste groep waarnemers, bestaande uit de kapiteins J.H. Hardenberg en
jhr. H.J. Repelaer van Driel en de luitenants A. Cramwinckel en H.D. Buurman, in opleiding.
Naast een theoretisch gedeelte was nu ook praktijkoefening met de Farman-vliegtuigen
mogelijk, met inbegrip van het fotograferen met een uit een Duits vliegtuig buitgemaakte
camera. De waarnemers moesten elk ongeveer twintig vluchten met een toenemende moeilijkheidsgraad maken, liefst in het kader van oefeningen van de Ie Divisie.165 In beginsel waren
de opgeleide waarnemers, zolang de mobilisatie duurde, voor enkele maanden geplaatst bij de
detachementen op de vliegkampen Kemperheide, Gilze-Rijen en Souburg en rapporteerden zij
hun bevindingen rechtstreeks aan de hoofdkwartieren van respectievelijk de IIe Divisie, het
Veldleger en de Stelling Mondingen Maas en Schelde. Vervolgens keerden zij naar hun oorspronkelijke korps terug om na twee jaar enkele weken voor een herhalingsoefening op Soesterberg
door te brengen. In maart 1916 werd de detachering van luitenant-waarnemer der Infanterie J.C.
Simon Thomas bij de lva voor onbepaalde tijd verlengd. Deze stafgebrevetteerde officier ging
fungeren als tactisch leermeester en instructeur voor de waarnemersopleiding. Zoals Van Heijst
de eerste vlieger was op wie de commandant-lva steunde, zo ontwikkelde de al snel tot kapitein
bevorderde Simon Thomas zich als hoofd van de waarnemersopleiding tot tactisch steunpilaar
van Walaardt Sacré. Hij zou die functie tot zijn dienstverlating in 1930 vervullen.
In september 1915 had kapitein der Artillerie P.D. van Essen een driedaagse cursus gegeven
over de methode van samenwerking tussen vliegtuigen en de artillerie. Knelpunt daarbij was de
communicatie tussen het vliegtuig en de grond. Het hiervoor ontworpen roetapparaat, waarmee de vliegtuigbemanning rooksignalen kon genereren, was nog allesbehalve betrouwbaar
en functioneerde pas na een jaar tot tevredenheid. Een seinapparaat voor draadloze telegrafie,
aangetroffen in een geïnterneerd toestel, bracht na de nodige proefnemingen en serienabouw in
Nederland uitkomst voor het communciatieprobleem. Begin 1918 zette luitenant der Artillerie
V.E. Wilmar in overleg met de Artillerieschool een aparte opleiding voor artilleriewaarnemers
op. Deze officier had daarvoor als lid van een militaire missie in Oostenrijk de waarnemers
praktijk aan het Piave-front kunnen bestuderen. Vanaf 15 mei 1918 volgden artillerieofficieren
op Soesterberg deze speciale cursus gericht op doelwaarneming, vuurleiding en seinen. Ten
tijde van de wapenstilstand in november 1918 waren inmiddels enkele tientallen officieren van
de operationele wapens bij de lva tot strategisch-, tactisch- of artilleriewaarnemer opgeleid en
waren vijftien officieren in opleiding tot strategisch waarnemer en vijftien officieren tot artilleriewaarnemer bij de 3e respectievelijk 4e Vliegtuigafdeeling.

Het technisch personeel
De werving van technisch grondpersoneel in de Eerste Wereldoorlog was een hoofdstuk apart,
omdat het vak vliegtuigtechniek op zich nog niet bestond. Voor een technische functie bij de
Luchtvaartafdeeling kwamen metaalwerkers, auto- en motormonteurs, timmerlieden, meubelmakers en -bekleders het meest in aanmerking. In 1913-1914 waren verschillende vaklieden
als ‘burgerwerkman’ in dienst genomen en ook enkele militairen, hoofdzakelijk van de Genie,
waren op vrijwillige basis naar Soesterberg gedirigeerd. Bij het technisch personeel werd onderDE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919
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scheid gemaakt tussen hoofdwerktuigkundigen (adjudant-onderofficier of sergeant-majoor),
werktuigkundigen (sergeant of korporaal) en werklieden (korporaal of milicien). Aanvankelijk
had iedere vlieger zijn eigen vliegtuig met een vaste grondploeg. Zo waren bij de mobilisatie van
augustus 1914 ook de eerste detachementen voor de grenspatrouilles samengesteld.
De technische leiding berustte in 1913-1914 bij de twee hoofdwerktuigkundigen, de auto
monteur B.J. Boevink, die Versteegh in juli 1913 in contact had gebracht met de lva en J. Verhagen, die nog bij Verwey & Lugard had gewerkt. Beiden hadden na de oprichting van de lva enige
tijd in de Farman-fabriek gewerkt om met deze toestellen vertrouwd te raken. Boevink trad op
als chef montage, terwijl Verhagen zich wierp op het motoronderhoud. Begin 1914 werd de jonge
ingenieur H.A. Vreeburg, die zijn studie had volbracht aan de Ecole Superiéure d’Aéronautique in
Parijs, had leren vliegen en als constructeur en instructeur had gewerkt bij Bréguet, Farman en
Doutre, in de arm genomen om namens de Nederlandse overheid in de Farman-fabriek toe te
zien op de productie van de bestelde vliegtuigen. Bij het sluiten van de grenzen als gevolg van de
mobilisatie had Vreeburg kans gezien vier van de zes bestelde vliegtuigen nog naar Nederland
te vervoeren. Terug op Soesterberg kwam hij in vaste dienst, belast met de leiding van de snel
groeiende technische ploeg en het beheer van alle materieel. Bij de reorganisatie van begin 1915
kreeg Vreeburg officieel de functie van chef van de Technische Dienst166 en was daarmee meteen
de belangrijkste technische steunpilaar van Walaardt Sacré. Dankzij de begin en eind 1915 toegestane uitbreidingen maakte de Technische Dienst van de lva dat jaar een enorme groei door
van 63 naar 241 man. Het totaal aantal van 39 geschoolde technici groeide daarbij naar 17 (hoofd)
werktuigkundigen plus 144 werklieden 1e en 2e klasse. Het aantal korporaals en soldaten voor
algemene werkzaamheden nam toe van zestien naar zeventig.167 Het technisch onderhoud aan
de vliegtuigen en overig hulpmaterieel vereiste een groot scala aan werklieden: smeden, bankwerkers, draaiers, meubelmakers, timmerlieden, chauffeurs, monteurs en reparateurs van benzinemotoren, koper- en blikslagers en schilders.
Aanvankelijk nam Walaardt Sacré vooral burgerwerklieden aan die in militaire dienst overgingen. Vanaf eind 1914 kreeg de commandant veel verzoeken voor overplaatsing naar de lva van
gemobiliseerde dienstplichtige militairen uit alle geledingen van het leger. Veelal ging het om
dienstplichtigen met een technische achtergrond, afkomstig uit de metaalsector en de motorenbranche. Omdat het aanbod aanzienlijk groter was dan de vraag, kon Walaardt Sacré een keuze
maken uit de kandidaten, nadat hij eerst een antecedentenonderzoek had gedaan en met betrokkenen een sollicitatiegesprek had gevoerd. Deze vrijwilligers kregen dan een proeftijd van drie
maanden en als die goed was verlopen, moesten zij zich tot twee jaar dienst bij de lva verplichten.
De verdere opleiding tot werkman werd in eigen bedrijf door de ouderen gegeven. Zo kregen begin
1917 maar liefst 51 man technisch personeel van de lva en de marine opdracht om lessen te volgen
in het motorvak (gegeven door sergeant Verhagen) en het monteren van vliegtuigen (gegeven door
sergeant Boevink). Daardoor werd de snel gegroeide organisatie toch op stabiele wijze gevuld met
vakbekwaam en goed gemotiveerd personeel van onbesproken gedrag.168 Het marinedetachement
op Soesterberg kon op dezelfde wijze over goed technisch personeel beschikken.
Nadat op 1 februari 1916 de 1e Vliegtuigafdeeling was opgericht, met luitenant Van Heijst als
commandant en alle niet-gedetacheerde vliegers en de staf van de lva daarbij ingedeeld, vond
op 1 september dat jaar de onderbrenging van al het technisch grondpersoneel plaats in de Compagnie onder commando van luitenant Coblijn senior. Dat verloste kapitein Walaardt Sacré van
een behoorlijke administratieve werklast in verband met het groeiend aantal personeelsleden.
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Personeelsuitbreiding in het laatste oorlogsjaar
De in de Oorlogsbegroting voor 1918 aangekondigde uitbreiding van de lva tot een sterkte
van 144 vliegtuigen in eerste lijn bracht in het laatste oorlogsjaar opnieuw een aanzienlijke
personeelsuitbreiding met zich mee. Inmiddels waren ook de nodige specialistische functies
ontstaan en waren officieren met de leiding van de ondersteunende diensten belast. Op 1 november 1918 bedroeg de werkelijke sterkte van de lva 648 man. Tabel 3.2 geeft de groei tijdens de
mobilisatiejaren weer.

Eind
1913
Totale personeelssterkte
Van wie officieren

Eind
1914

Eind
1915

Eind
1916

Eind
1917

Nov.
1918

33

94

81

294

304

648

5

17

32

41

50

62

1

1

1

1

2

Van wie burgeringenieurs
Tabel 3.2. Groei van de werkelijke sterkte van de lva 1913-1918.

Bron: R.A.F. Hezemans, ‘To fly or not to fly, that’s the question. De periode 1910-1918, voorgeschiedenis en beginjaren’ in: A.P. de Jong (red.), Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht (Houten 1988) 33.

De lva telde op 1 november 1918 een totaal bestand van 62 officieren. Zij vervulden uiteenlopende
functies in het Soesterbergse luchtwapen: een majoor, commandant van de Luchtvaartafdeling;
een luitenant-vlieger, luitenant-adjudant van de commandant; een kapitein, kwartiermeester; een officier-ingenieur, ingedeeld bij de Technische Dienst; een officier-vlieger, chef Auto
mobieldienst; een officier-vlieger, chef Motorafdeling en Montage Vliegtuigen; een officier, chef
Fotodienst; een officier, chef Radiodienst; zes officieren-vlieger, vlieginstructeurs; zestien officieren-vlieger, van wie één als commandant van de Compagnie Personeel; vijftien officieren in
opleiding tot vlieger; twee officieren belast met de waarnemersopleiding en vijftien officieren
in opleiding tot waarnemer.169
Van de 584 man overig militair personeel waren er op dat moment 25 ingedeeld als (leerling)
vlieger, 16 administratief werkzaam (bij de kwartiermeester, in de administratie of bij de magazijnen) en 190 als (hoofd)werktuigkundigen en werklieden bij de Technische Dienst. Daarnaast
werkten 263 (meest dienstplichtige) onderofficieren, korporaals en manschappen in de verzor
ging, bewaking en algemene hulpdiensten.

Het leven op Soesterberg
Het vliegkamp Soesterberg lag op de heide ten noorden van het gelijknamige dorp en was
bereikbaar via een aparte toegangsweg die even buiten Soesterberg aansloot op de Banningweg,
de doorgaande weg via station Soestduinen naar Soest. Met de trein tot Soestduinen of via de
door Soesterberg lopende tramverbinding Zeist-Amersfoort, het was altijd nog een behoorlijk
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eind lopen naar het vliegveld. Het meeste personeel werd dan ook geacht op het vliegveld inwonend te zijn. Omdat Soesterberg ook in de ogen van de chef van de Generale Staf ‘‘een zeer kleine
plaats’’ was, die niets te bieden had ‘‘om het leven te veraangenamen’’ en die betrekkelijk ver
verwijderd was van ‘‘groote plaatsen met meer attractie’s’’, adviseerde hij de minister al in 1913
het personeel van de lva een toelage te geven voor ‘‘het verblijf in een legerplaats en voor bijzondere dienstverrichtingen’’.170 Deze toelage varieerde van veertig cent per dag voor een sergeant-
majoor tot tien cent per dag voor een soldaat.
De legering gaf gedurende de hele mobilisatieperiode problemen, omdat de kazernebouw
op het vliegveld geen gelijke tred hield met de personeelsgroei. In het begin werden de officieren
in Soesterberg ingekwartierd en vond het overig personeel onderdak in het voormalige restaurant van Verwey & Lugard in de uiterste noordwesthoek van het vliegveld. In maart 1915 kreeg
kapitein Walaard Sacré een keurige dienstwoning aan het begin van de toegangsweg, waar hij
en zijn vrouw gedurende zijn verdere commandantschap zeer veel gasten ontvingen. Voor de
legering van officieren kwam iets verderop aan de toegangsweg in de loop van 1916 een casino
gereed, een houten paviljoen met ruimte voor twintig slaapkamers, badlokalen en een scheer
salon, met een keuken, eetkamer, kantine en enkele keurig ingerichte zitkamers. Voor sergeant
C. Lely, de gerant, was in het gebouw een woning ingericht. Veranda’s en een kegelbaan completeerden het geheel.171
De eerste legering, begin 1916, was een vlak achter het voormalig restaurant neergezette
houten barak voor twee onderofficieren en 48 korporaals en manschappen, spoedig gevolgd
door een stenen gebouw voor nog eens vijf onderofficieren en 144 manschappen. In 1917 kregen
vier gehuwde onderofficieren de beschikking over twee dubbele woningen aan de Banningweg,
vlak naast het daar gelegen Militair Tehuis. Toen zich in het voorjaar van 1917 negen onderofficieren-leerling-vlieger op Soesterberg meldden, was er onvoldoende legering voor hen beschikbaar en fungeerde een kleine vliegtuigloods uit de tijd van Verwey & Lugard als noodlogies. Een
tweede vliegtuigloods werd bestemd voor legering van het toenemend aantal korporaals en man
schappen. Dit was mogelijk doordat het aantal vliegtuigloodsen inmiddels fors was uitgebreid.
Vanaf september 1917 begon Walaardt Sacré in zijn maandrapportages met klem aan te dringen
op snelle realisatie van nieuwe legering voor de in 1918 verwachte personeelsuitbreiding, namelijk een logies- en kantinegebouw voor vijftig onderofficieren en een logiesgebouw voor tien
onderofficieren en tweehonderd korporaals en manschappen.172 Een nieuwigheid in dit laatste
gebouw om door hangmatten ruimte te sparen kon bij het personeel absoluut niet op waardering rekenen. Herhaalde pleidooien van de kazernecommissie leidden in de loop van 1918 alsnog
tot de invoering van de oude wijze van legering in kribben met strozakken. Een badhuis kwam
er pas in 1920, zodat de korporaals en manschappen tot die tijd wekelijks te voet moesten gaan
baden in het Kamp van Zeist.
In 1918 was ook nog een noodstal voor de stalling van acht paarden gerealiseerd. De dieren waren naar Soesterberg gehaald om in verband met de benzineschaarste voor het interne
transport te kunnen zorgen. Met ingang van 25 januari 1918 mocht voor intern transport op het
vliegterrein nog uitsluitend van paardentractie gebruik worden gemaakt.173 Het wagenpark, dat
inmiddels fors was uitgebreid, had in de loop van 1916 al een garage voor stalling van 24 auto’s
met een werkplaats gekregen en een loods voor aanhangwagens. Vlak achter deze garage verrees
in 1919 een nieuw hoofdgebouw voor onderbrenging van de commandant-lva met zijn staf, de
administratie en de chefs van de Technische en Medische diensten.174
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Over hoog bezoek had de lva op Soesterberg niet te klagen. Zo bezochten op 24 september 1915
de ministers van Oorlog en Marine, Bosboom en Rambonnet, vergezeld van hun adjudanten
en twee stafofficieren het militaire vliegbedrijf. Bosboom en Rambonnet maakten daarbij een
vlucht van een uur boven de Stelling van Naarden. Generaal Snijders bleef de rechtstreeks onder
hem vallende lva met grote belangstelling volgen. Op 8 april 1916 was hij op Soesterberg om de
prijzen van de eerder genoemde rondvlucht uit te reiken, waarbij hij een kernachtige toespraak
hield, en op 15 september zat hij aan bij het diner in het pas geopende officierscasino. Op 22
maart 1917 kwam hij naar het vliegterrein om acht verschillende daar opgestelde geïnterneerde
vliegtuigen te inspecteren. Op zaterdag 12 mei 1917 bracht de Legercommissie een bezoek aan
Soesterberg, waarvoor beide vliegtuigafdelingen in twee voor dat doel opgezette vliegtuigtenten elk vier vliegtuigen met automobiel en aangespannen aanhangwagens opstelden, met bij
elk vliegtuig een vlieger, een waarnemer en vier man grondpersoneel. Walaardt Sacré greep het
bezoek van minister van Oorlog B.C. de Jonge en twee begeleidende officieren op 9 maart 1918
aan om zijn zorgen te uiten over de trage realisatie van de kazernering; later maakten de drie met
Van Heijst, Land en Duinker een rondvlucht. Op 6 juni 1918 was prins Hendrik met zijn adjudant
te gast bij de lva op Soesterberg; de gebruikelijke zaterdagmiddagschoonmaak werd die week
verschoven naar woensdagmiddag 5 juni.175 Bij die gelegenheid maakte de prins een vlucht,
waarbij hij zich niet liet afschrikken door het ongeval met een vliegtuig met zijn adjudant jhr.
H.A. van Reigersberg Versluys als passagier van luitenant Van Wulfften Palthe aan boord. Dat
vliegtuig was even daarvoor van een hoogte van honderd meter voor zijn ogen neergestort, maar
beiden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.176

Het overgangsjaar 1919
Het afkondigen van de wapenstilstand tussen de oorlogvoerende partijen op 11 november 1918
maakte nog geen officieel einde aan de Eerste Wereldoorlog. Pas na de onderhandelingen in
Parijs die uitmondden in het Verdrag van Versailles kon ook Nederland formeel terugkeren naar
de vredestoestand. Niettemin was, gelet op de heersende onrust binnen de krijgsmacht door de
langdurige ledigheid en legering in slechte onderkomens, direct na de wapenstilstand het oudste deel van de gemobiliseerde troepen naar huis gezonden. Op 14 november 1918 sprak Walaardt
Sacré de vertrekkende verlofgangers hartelijk toe en gaf ze goede raad mee.177 Eind februari 1919
werd ook de lichting-1917 gedemobiliseerd, waardoor de lva vrijwel zonder hulptroepen kwam
te zitten en ook een aantal reserveofficieren de dienst verliet. Totdat op 26 april weer een deel
van het technisch hulppersoneel was aangevuld, kon maar een zeer beperkte dienst worden
onderhouden.178 In de maand mei kon de lva dankzij de instroom van nieuw personeel echter
weer volop vliegen voor de opleidingen van vliegers en waarnemers. In die maand kon zelfs een
record aantal van 542 vlieguren worden gerealiseerd. Ook werd van 1 tot 13 mei een detachement onder leiding van luitenant H. van Weerden Poelman met vier Rumpler-verkenners en een
Fokker-jager als tijdelijke artillerieverkenningsafdeling geformeerd en op het vliegveld bij Ede
gestationeerd voor een oefening met de artillerie. De geoefendheid van de waarnemers kon daarbij als voldoende worden beoordeeld.179
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Organisatorische maatregelen
Walaardt Sacré besefte dat met het intreden van de wapenstilstand ook de groei naar een grotere
organisatie van de lva, zoals in 1917 ontworpen, in het gedrang kwam en snel op de lange baan
zou worden geschoven. De nog maar zeer kort daarvoor opgerichte 3e en 4e Vliegtuigafdeelingen
(de verva en de arva) hief hij daarom voorlopig weer op.180 Wel diende Walaardt Sacré een aantal voor hem urgente organisatievoorstellen in bij de waarnemend opperbevelhebber. Generaal
Snijders had na een conflict met het kabinet op 6 november 1918 ontslag genomen en in verband met de bijna afgelopen oorlog trad de souschef van de Generale Staf, luitenant-generaal
W.F. Pop, op als waarnemend olz. Pop stemde op 26 februari 1919 in met de splitsing van de
personeelscompagnie van de lva in twee compagnieën. Het personeel van die compagnie was
tegen het einde van de oorlog gegroeid naar zo’n 590 man, van wie 200 man vast personeel.181 Op
3 mei 1919 kreeg de splitsing in twee compagnieën haar beslag en naast luitenant M.C. van Dijk
werd nu ook zijn collega G.P. van Hecking Colenbrander belast met het compagniescommando.
Eerder dat jaar, op 26 februari, had Van Heijst het commando over de 1e Vliegtuigafdeeling overgedragen aan luitenant C. Land. Van Heijst kreeg als ‘oudste vlieger’ de taak om toezicht op
het vliegbedrijf uit te oefenen en hij fungeerde ook als plaatsvervanger van Walaardt Sacré. De
Vliegschool draaide nu op volle toeren om de toekomstige aanwas van vliegers voor de uitbreiding van de lva mogelijk te maken. De Vliegschool kreeg op 15 november 1919 aparte status als
een soort afdeling met als commandant en chef-instructeur ‘baas’ Versteegh die deze – hem op
het lijf geschreven – functie tot 1935 zou vervullen.182 Met deze personeelswisselingen waren de
twee oudste en bekwaamste vliegers voor de lva behouden en hoefden zij bij wijze van uitzondering niet voor bevordering terug naar hun korps.
In september 1918 leek de bouw van vliegveld- en kazernegebouwen op Schiphol zover gevorderd dat een detachement onder luitenant A.K. Steup met negen vliegers en enkele leerlingen naar
dat vliegveld kon worden overgebracht. Maar de krachtinstallatie voor elektriciteit en water werkte
nog niet en in de herfst werd het vliegveld drassig en daarmee onbruikbaar. Wel kon een deel van
de niet gebruikte vliegtuigen daar in opslag. Het ontbrak op Schiphol ook nog aan passende officierslegering en daarom werd voorlopig onderdak in Amsterdam-Zuid gezocht. Begin 1919 ging
het detachement geleidelijk over naar Schiphol en moest daar toch nog onder primitieve omstandigheden functioneren. Met name de energievoorziening door de ‘lokomobiel’ van de Genie gaf
veel storingen en het personeel zat ’s avonds geregeld in het donker. Verder lag het vliegveld zeer
afgelegen, zodat er, in tegenstelling tot Soesterberg, geen enkel vertier in de buurt was.
Op 18 augustus 1919 deelde minister van Oorlog jhr. mr. G.A.A. Alting von Geusau in de
memorie van antwoord op de suppletoire begroting voor 1919 aan de Tweede Kamer mee dat
hij had besloten de organisatie van de lva te beperken tot het minimum dat nodig was om de
afdeling ‘‘op te bouwen tot een waardevol instrument.’’ Het tempo waarin de in 1917 ontworpen
organisatie tot stand moest komen, werd vertraagd: van de op basis daarvan geplande vliegtuig
bouw werden dertig jachtvliegtuigen en veertien verkenningsvliegtuigen niet aangeschaft, een
besparing van 600.000 gulden. Op Gilze-Rijen zouden voorlopig geen extra vliegtuigloodsen
komen, maar op Soesterberg en Schiphol werden wel extra hangars voorzien, waarvoor 800.000
gulden werd uitgetrokken.183 Een maand later, bij het presenteren van de Oorlogsbegroting voor
1920, schetste de minister de in 1917 gedefinieerde oorlogsorganisatie van de lva nog steeds als
einddoel en kondigde hij aan dat de opbouw ervan geleidelijk zou plaatsvinden. Naast de Vlieg122
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school wilde de minister in de vredesorganisatie twee vliegtuigcompagnieën, elk bestaande uit
drie vliegtuigafdelingen. Tot deze vliegtuigcompagnieën behoorde het geoefende personeel en
al het materieel om bij mobilisatie terstond twaalf en kort daarna nog drie oorlogsvliegtuig
afdelingen van elk acht vliegtuigen te kunnen formeren. Omdat, zo voegde de minister daaraan
toe, in 1920 nog niet alle benodigde vliegers (30 officieren en 71 onderofficieren) zouden zijn
opgeleid, kon voorlopig worden volstaan met één vliegtuigcompagnie in plaats van twee. Hij
achtte de vliegterreinen Soesterberg en Schiphol daarom voorlopig toereikend.184
Het einddoel van de opbouw van de lva bleef, wat de minister betreft, op termijn gebaseerd
op een oorlogsomvang van vijftien vliegtuigafdelingen van elk acht vliegtuigen, ofwel een totale
sterkte in de eerste lijn van 120 oorlogsvliegtuigen plus 24 vliegtuigen voor opleidingsdoeleinden.
Daarvoor was een totaal bestand van 151 geoefende vliegers nodig. Dit strookte met zijn opvatting dat de te mobiliseren legersterkte van 200.000 man, zoals die tijdens de oorlog had bestaan
op basis van de legerwetten van voor 1914, moest worden gehandhaafd. De Oorlogsbegroting lag
daarmee echter veertien miljoen gulden hoger dan in 1919 en de Kamer viel in haar schriftelijke
reactie dan ook over de minister heen: ‘‘Beperking van uitgaven in de eerste plaats, het ontwerpen
van voorstellen tot ingrijpende legerhervorming in de tweede plaats meende men als voorwaarde
te moeten stellen voor samenwerking met dezen minister van Oorlog.’’185 In zijn memorie van
antwoord kondigde minister Alting von Geusau enkele bezuinigingen aan, waaronder bekorting
van de diensttijd om zo ook de last op de bevolking te verminderen. Bij de behandeling van zijn
begroting bestookte de Kamer hem echter zodanig met amendementen dat hij tot de slotsom
kwam dat hij onvoldoende vertrouwen genoot en op 22 december aftrad. Overigens had hij op het
lva-budget 100.000 gulden gekort om zo de status quo te handhaven. Een amendement van het
vrijzinnig-democratische lid H.P. Marchant om nog eens 473.000 gulden te snijden door niet in te
stemmen met uitbreiding van de lva kreeg geen meerderheid in de Kamer.186 Al met al stond de
toekomst van het leger en daarmee ook die van de lva eind 1919 min of meer op losse schroeven
en moest de legerleiding afwachten wat een nieuwe minister zou besluiten.
Op organisatorisch gebied had Walaardt Sacré in de loop van 1919 de verschillende specialisaties, die tijdens de mobilisatietoestand waren ontstaan, tot afzonderlijke hulpdiensten weten
te verheffen. De Vliegschool en de Waarnemersschool hadden eigen chefs gekregen en ook de
Vliegmedische Dienst verwierf meer zelfstandigheid. Onder leiding van dr. P.M. van Wulfften
Palthe kreeg de dienst in 1919 een eigen onderkomen in hangar 9 op Soesterberg en groeide in de
jaren twintig en dertig uit tot het centrale vliegmedisch keurings- en kenniscentrum in Neder
land. Via grondige bestudering van vliegmedische ervaringen in omringende landen en deelname aan internationale congressen en zijn benoeming tot voorzitter van het Medisch Comité
van de fai verwierf Van Wulfften Palthe grote bekendheid en telde de Soesterbergse dienst
internationaal mee.187
Zodra de lva in 1916 via geïnterneerde vliegtuigen apparatuur voor luchtfotografie had gekregen, hadden enkele officieren-waarnemer zich – zo goed als dat onder de oorlogsomstandigheden
kon – bekwaamd in de toepassingsmogelijkheden daarvan. In 1919 werd de primitieve behuizing
van deze fotografische specialisten met hun donkere kamer en magazijn, in de vorm van een Farman-transportkrat, voor een nieuw, speciaal voor de fotografietaak ingericht gebouw verruild.
Uit Duitse oorlogsvoorraden kocht Nederland een groot aantal camera’s, die tot aan de mobilisatie van 1939 in gebruik zouden blijven. De luchtfotografie groeide uit tot permanente hulpdienst
onder de naam Fototechnische Dienst. De dienst zou bijna 25 jaar lang onder leiding blijven staan
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van luitenant J.H. Sar. In de jaren van het Interbellum zou de Fototechnische Dienst allerlei vormen van dienstverlening aan leger en burgermaatschappij verzorgen en een visitekaartje van de
lva zijn. Op gelijksoortige wijze ontstond in 1919 ook de Radiodienst. Tot de Eerste Wereldoorlog
hield alleen de Genie zich bezig met radio en dat wapen detacheerde personeel bij de lva onder
leiding van reserveluitenant der Jagers ir. M. Polak. Dankzij de interneringen bleef de Radiodienst
op de hoogte van de snelle vorderingen op het gebied van de radiotechniek in de militaire luchtvaart. Voor de groeiende voorraad radio-apparatuur kwam in 1918 een stenen gebouw beschikbaar,
waarin ook een bureau, een leslokaal, een werkplaats annex acculaadinrichting waren ondergebracht. Ook werd dat jaar op Soesterberg een grote zendmast opgericht voor een zender/ontvanger
voor grondverbindingen, vanaf 1919 ook dienstbaar gemaakt aan de burgerluchtvaart.188

De materieelsituatie
De materieelsituatie, die tijdens de oorlog al heel beroerd was geweest, verslechterde verder in
de loop van 1919. Aan vliegend materieel had het luchtwapen ten tijde van de wapenstilstand
93 zelf aangeschafte vliegtuigen (twaalf Farman- en het eerste Spyker-lesvliegtuig, tien Fokker
D.III- en dertig Nieuport-jagers, vier Caudron- en 36 Rumpler-verkenners), alsmede over 54
geïnterneerde vliegtuigen van uiteenlopende pluimage. De levering van de begin 1918 bestelde
Spyker-lesvliegtuigen verliep voorspoedig en de hele serie van 58 toestellen was op 1 november 1919 ontvangen. Daardoor kon het geven van vlieglessen aan het grote aantal leerling-vliegers gestaag doorgaan en konden de acht resterende Farmans worden afgedankt en voor 12.800
gulden doorverkocht aan de burgervliegschool van Joop Carley in Ede.189 Met de geïnterneerde
vliegtuigen, zo bepaalde de minister van Oorlog begin 1919, mocht niet meer worden gevlogen.
In afwachting van de afwikkeling met de landen van herkomst moesten ze gedemonteerd worden opgeslagen. In verband met de beschikbare hangarruimte gebeurde dat verspreid over Soesterberg, Schiphol en Gilze-Rijen. De meeste toestellen werden jaren later als schroot verkocht.
Een groter probleem was de levering van de bestelde jachtvliegtuigen en verkenners door
Trompenburg. De nabouwproductie van 130pk-Clerget-motoren voor deze vliegtuigen bij
Trompenburg ondervond grote moeilijkheden. Bovendien had de vliegtuigontwikkeling in
Nederland een grote achterstand opgelopen ten opzichte van de oorlogvoerende landen. De eerste Spyker V.3-jager vloog pas op 18 juni 1919 met Van Heijst en maakte wel een goede indruk.190
De Spyker V.4-verkenner kwam echter nooit verder dan de tekentafel. Begin 1919 was vliegtuigbouwer Anthony Fokker in Nederland teruggekeerd, na in de oorlogsjaren duizenden vliegtuigen voor het Duitse leger te hebben gebouwd. Hij had een deel van zijn nog niet afgenomen
productie – D.VII- en D.VIII-jagers, C.I-verkenners en een groot aantal motoren – illegaal naar
Nederland laten vervoeren, aangezien Duitsland op grond van de wapenstilstandsovereenkomst
al zijn gevechtsvliegtuigen aan de geallieerden moest overdragen.191 Op 22 februari 1919 kwamen
Fokker en Wijnmalen overeen dat Trompenburg aan het ministerie van Oorlog zou voorstellen
om in plaats van jacht- en verkenningsvliegtuigen van het eigen type Spyker V.3, respectievelijk
V.4, de veel betere Fokker-jagers en -verkenners te leveren. De minister ging hier echter niet mee
akkoord en wilde via het Munitiebureau Trompenburg aan zijn contract houden, bevreesd als
hij was dat het zakendoen met Fokker over illegaal aan de overwinnaars onttrokken materiaal
de Nederlandse neutraliteit zou aantasten. Op aandringen van de minister van Landbouw, Nij124
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verheid en Handel, die Fokker wel wilde helpen en die besefte dat Trompenburg zich weer op
auto’s wilde richten, boog het kabinet zich in april over deze kwestie. Het kabinet besloot dat het
Munitiebureau met Trompenburg over de levering van Fokker-vliegtuigen kon onderhandelen.
Eind juni lag er een ontwerpcontract, dat alle partijen overigens pas op 3 januari 1920 tekenden. Het ging om de levering van 92 Fokker D.VII-jagers (waarvan twintig voor de marine) en 92
Fokker C.I-verkenners door Wijnmalen. Enkele weken later bedacht Wijnmalen zich echter en
besloot dat de Trompenburg-fabriek zich onmiddellijk uit de vliegtuigbouw zou terugtrekken.
Hij stelde het Munitiebureau een nadere overeenkomst voor om van het contract af te komen.192
Het departement van Oorlog had daar nu wel oren naar, omdat de minister het aantal voor de
lva aan te schaffen vliegtuigen inmiddels drastisch wilde beperken.
Eind februari 1920 informeerde minister-president Ruys de Beerenbrouck, die na het aftreden van Alting von Geusau tijdelijk het ministerschap van Oorlog waarnam, de Kamer over de
afloop van de vliegtuigbestelling bij Trompenburg. Het contract met Trompenburg, waarvan
de minister toegaf dat ‘‘indien men geheel vrij ware geweest, nimmer eene overeenkomst tot de
levering van een zoo groot aantal vliegtuigen zou zijn gesloten’’, werd ontbonden. Van de contractsom van 4.674.000 gulden liet Trompenburg een miljoen vallen, maar leverde in ruil voor
het resterende bedrag in feite niets. Met Fokker werd vervolgens de levering overeengekomen
van honderd vliegtuigen (twintig D.VII-jagers, zestig C.I-verkenners en twintig stuks in onderdelen) aan de lva voor het luttele bedrag van 600.000 gulden.193 Met de marine was inmiddels
een soortgelijke overeenkomst gesloten voor de levering van twintig Fokker D.VII-jagers aan de
mld. Fokker leverde de tachtig vliegende toestellen voor de lva in de maanden mei tot en met
juli 1920 af, waarmee de Soesterbergse vliegdienst eindelijk weer over bruikbaar en modern oorlogsmaterieel kon beschikken.194
Met de overgebleven Trompenburg-Nieuport- en Fokker D.III-jagers was namelijk door
allerlei technische oorzaken nauwelijks meer te vliegen, terwijl ze als eenpersoonsvliegtuigen
ook voor de vliegopleiding nauwelijks nut hadden. Tot overmaat van ramp mocht vanaf eind
november 1919 niet meer met de Rumpler-verkenners worden gevlogen, nadat er minstens zeven
door ongevallen, waarvan twee met dodelijke afloop, verloren waren gegaan. Dat was ook voor
de opleiding van waarnemers een ernstige belemmering. Onder het vliegend personeel was het
vertrouwen in dat vliegtuig ernstig geschaad, met name vanwege de slechte vliegeigenschappen
en doordat de motoren regelmatig in brand vlogen door – naar later bleek – brandstofleidingen
van slechte kwaliteit. De kwestie trok de aandacht van de Tweede Kamer, waarop minister Alting
von Geusau nog in december 1919 een onderzoekscommissie instelde. Na ruim een jaar kwam
deze commissie tot de volgende slotsom:
‘‘Het Rumpler-vliegtuig (…) is uit het oogpunt van bestuurbaarheid voor bekwame vliegers,
die daarop geoefend zijn, goed te noemen. Voor minder ervaren vliegers is het toestel daarentegen uit hoofde van zijn eigenschappen, vrij lastig. De koplastigheid kan niet als een
slechte eigenschap worden aangemerkt, doch is aan het vliegtuig gegeven, om een grootere
nuttige belasting mogelijk te maken. De motor, hoewel voldoende bedrijfszeker, is niet van
eerste klasse fabrikaat. Het materiaal der leidingen behoeft verbetering.’’
Na vergeefse pogingen om de 24 overgebleven toestellen met de fabrikant te ruilen, werd begin maart
1921 besloten de vliegtuigen af te schrijven en als ‘roltoestel’ voor de vliegopleiding te gebruiken.195
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De ontluikende burgerluchtvaart
Zodra de wapens zwegen begonnen vooruitziende militaire vliegers in alle landen de mogelijkheden onder de aandacht te brengen die het sterk ontwikkelde vliegtuig voor de burgerluchtvaart kon hebben. Grote aantallen vliegtuigen waren overtollig geworden en talloze ex-militaire
vliegers hadden geen emplooi meer. De enorme technische ontwikkeling die het vliegtuig in
de oorlog als wapensysteem had doorgemaakt, kon nu worden benut bij het ontwerpen van
vliegtuigen voor het snel vervoeren van post en personen. Binnen de lva waren het vooral de
luitenants M.L.J. Hofstee en A. Plesman die aan de weg timmerden. Hofstee, een van de eerste
op Soesterberg opgeleide vliegers die na een ernstig vliegongeval was afgekeurd en sindsdien
optrad als adjudant van commandant Walaardt Sacré, schreef een tweetal brochures over het
reizen per vliegtuig en het luchtverkeer in de toekomst. Hij pleitte voor het snel opzetten van een
luchtpostdienst, gevolgd door personenvervoer.196
Ook de knvvl, die al in de zomer van 1918 een Commissie voor het Luchtvaartverkeer in
het leven had geroepen, met onder meer kapitein Van Heijst als lid en de luchtvaartenthousiast E. Fuld, een Amsterdamse bankier, als secretaris, bracht in juni 1919 een rapport uit aan de
minister van Waterstaat over het toekomstige luchtvervoer. Mede geïnspireerd door Fulds artikelen in het tijdschrift Het Vliegveld vatte de praktisch ingestelde Plesman eind 1918 het idee op
een grote luchtvaarttentoonstelling te organiseren om het Nederlandse publiek kennis te laten
maken met de mogelijkheden van de burgerluchtvaart. Plesman en Hofstee legden hun gezamenlijke plannen voor de organisatie van een tentoonstelling voor aan Walaardt Sacré, die hen
alle steun toezegde en hen zes maanden betaald verlof gaf. Ook de inmiddels gepensioneerde
generaal Snijders toonde zich een warm voorstander van de plannen en was bereid het algemeen
voorzitterschap van het organiserend comité op zich te nemen.197
Na de nodige moeilijkheden – Groot-Brittannië en Frankrijk weigerden mee te doen als er
Duitse vliegtuigen waren – kon koningin Wilhelmina op 1 augustus 1919 de Eerste Luchtverkeer
Tentoonstelling Amsterdam (elta) in Amsterdam-Noord openen. Het tentoonstellingsterrein
herbergde een vliegterrein, de nodige hangars en tentoonstellingsruimten waar de Europese
vliegtuigfabrikanten 51 vliegtuigen en een luchtschip lieten zien. De lva en de mld gaven dagelijks demonstraties. Toen de elta op 14 september haar poorten sloot, hadden 545.167 betalende
bezoekers het terrein bezocht, van wie er 3.265 een luchtdoop hadden ondergaan.198 De lva hield
aan de elta twee Italiaanse vliegtuigen over. De Italiaanse attaché majoor E. Beltramo droeg
één van de twee tentoongestelde Ansaldo sva-vliegtuigen aan Nederland over in een poging een
Nederlandse bestelling voor dit type uit te lokken. Toen het tweede toestel op de terugweg naar
Italië bij Bergen op Zoom bij een noodlanding beschadigd raakte, mocht de lva dat na berging
houden als reserve voor het eerste vliegtuig.199
De Commissie voor het Luchtvaartverkeer evalueerde de ervaringen van de elta grondig.
Commissielid jhr. I.L. van den Berch van Heemstede (algemeen secretaris van de knvvl) legde
de bevindingen van de commissie voor aan de invloedrijke Rotterdamse zakenman A.G. Kröl
ler. Dat leidde eind mei 1919 tot een vergadering bij Kröller thuis, waar naast Van den Berch
van Heemstede ook aanwezig waren C.J.K. van Aalst (president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij), W. Westerman (Rotterdamsche Bank Vereeniging), F.H. Fentener van Vlissingen (Steenkolen Handelsvereeniging), H. Colijn (Bataafsche Petroleum Maatschappij),
E. Fuld en S.P. May (evenals Fuld een Amsterdamse bankier). Zij besloten tot de oprichting van
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een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en legden een beginkapitaal van 1,2 miljoen gulden
op tafel. Via het knvvl-beschermheerschap van prins Hendrik werd nog voordat de oprichtingsakte op 7 oktober 1919 passeerde het predikaat ‘Koninklijke’ toegekend aan de Luchtvaart
Maatschappij voor Nederland en Koloniën, kortweg klm. Wegens het enorme organisatietalent dat hij had getoond bij de elta werd Plesman aangezocht om de dagelijkse leiding van de
nieuwe klm op zich te nemen. In verband met de ligging nabij Amsterdam zou de klm voorlopig van het militaire vliegveld Schiphol gebruik gaan maken, waar ook andere buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen konden landen. De lva stelde hiervoor op Schiphol hangar- en een
primitieve afhandelingsruimte beschikbaar. Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van
de klm uitvoerig te behandelen,200 maar het is opvallend hoe de initiatieven van de Soesterbergse militaire vliegers bepalend waren voor de start van de burgerluchtvaart. Immers, door
een jarenlange ervaring in het overwinnen van de talrijke moeilijkheden bij de ontwikkeling
van de militaire luchtvaart op Soesterberg, was daar een soort monopolie van deskundigheid
ontstaan waarvan de burgerluchtvaart nog jarenlang afhankelijk zou zijn. Bovendien ging de
lva-leiding ervan uit dat het op te bouwen burgerluchtvaartpotentieel in oorlogstijd voor
militaire doeleinden kon worden gevorderd.

De Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was steeds duidelijker geworden dat de wetenschappelijke kennis over de luchtvaartontwikkeling in Nederland pover was. Nederland was geïsoleerd van de
oorlogvoerenden en slechts mondjesmaat drong via geïnterneerde toestellen kennis over het
vliegen en het vliegend materieel door. Het was prof. Van Royen, de voorzitter van het Munitiebureau, die dit toenemend gebrek aan kennis met steun van Walaardt Sacré en zijn marinecollega D. Vreede op 17 november 1917 onder de aandacht bracht van de ministers van Oorlog,
Marine en Koloniën. Dit was voor minister van Oorlog De Jonge aanleiding om in zijn begroting
voor 1918 geld op te nemen voor een instituut voor luchtvaartstudies. Het Munitiebureau trok
dr. ir. E.B. Wolff van het Amsterdamse bedrijf Werkspoor, tevens secretaris van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs, aan om een afdeling voor luchtvaartstudies op te zetten. De marine
stelde het gebouw ‘De Oude Zaagmolen’ op de marinekazerne aan het Amsterdamse Kattenburg
als laboratorium beschikbaar en de knvvl bracht het instrumentarium in, dat de vereniging in
de loop der jaren op de Delftse Technische Hogeschool had verzameld.
Bij de officiële oprichting op 5 april 1919 van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (rsl)
was dit laboratorium al op bescheiden schaal in bedrijf met wetenschappelijk onderzoek voor
de militaire luchtvaart. Bij de opening kon directeur Wolff zijn gasten een werkende windtunnel tonen en ook had de rsl een materialenlaboratorium, een chemisch laboratorium, een calibratiefaciliteit voor instrumenten en een motorproefstand. Hoewel de rsl na de opheffing van
het Munitiebureau als zelfstandige dienst op de Oorlogsbegroting drukte, kwam met het einde
van de oorlog de focus vooral op de civiele toepassing van de luchtvaart te liggen. Om die reden
ging de verantwoordelijkheid voor de rsl met ingang van 1 januari 1920 over van het departement van Oorlog naar Waterstaat, maar de studiedienst bleef van het grootste belang voor de
militaire luchtvaart.201
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Commandowisseling bij de lva
Op 1 november 1919 kwam een einde aan het commandantschap van majoor Walaardt Sacré.
Zeven maanden eerder was hem al meegedeeld dat hij al op 1 juni 1919 teruggeplaatst zou worden
naar de Genie om tot luitenant-kolonel te kunnen worden bevorderd. Hier wreekte zich het systeem waartegen hij al eerder met succes stelling had genomen, namelijk dat officieren die zich
als vlieger hadden bekwaamd, zoals Van Heijst en Versteegh, voor bevordering terug moesten
naar hun oorspronkelijke korps. Voor Walaardt Sacré zelf gold dat er voor een luitenant-kolonel
geen plaats meer was bij de lva. Bovendien maakte hij zich zorgen over de toekomstige leiding
over de lva en was hij van mening dat slechts een in de militaire luchtvaart ervaren officier
met een zo ingewikkeld commando kon worden belast. Op 3 april protesteerde hij bij generaal
Pop tegen zijn overplaatsing en kreeg hij vervolgens uitstel tot 1 november 1919. In een lange,
zeer geheime brief van 17 juni 1919 wendde hij zich rechtstreeks tot minister Alting von Geusau,
waarin hij zijn eerdere correspondentie met de chef van de Generale Staf noemde over de leiding
over de sterk uit te breiden lva, een wapen met een overwegend technisch karakter. Anders dan
deze autoriteit was hij van oordeel dat een hoofdofficier met algemene technische en specifieke
luchtvaartervaring tot chef van de lva (en in de toekomst zelfs tot inspecteur van het luchtwapen en luchtvaartkundig adviseur van de minister) moest worden benoemd. Deze moest worden
bijgestaan door een hoofdofficier met een speciale militaire vorming (Hogere Krijgsschool) die
dan de leiding zou krijgen over de operationele eenheden en door een ingenieur als chef van de
Technische Dienst. Ook hekelde Walaardt Sacré het gebrek aan luchtvaartdeskundigheid bij de
Generale Staf en op het departement van Oorlog.202 Het is onbegrijpelijk dat de minister in de
gegeven omstandigheden niet heeft geprobeerd de deskundige Walaardt Sacré voor een Haagse
staffunctie te behouden.
Ondanks deze brief, waarover de minister ongetwijfeld advies van de chef van de Generale
Staf inwon, werd begin juni 1919 de 43-jarige kapitein van de Generale Staf J.H. Hardenberg aangewezen als opvolger van Walaardt Sacré. Deze infanterieofficier kwam voort uit het regiment
Grenadiers en Jagers en was na het doorlopen van zijn studie aan de Hogere Krijgsschool in 1916
geplaatst bij de Generale Staf. Hij had kort voor zijn plaatsing daar als een der eersten op Soesterberg de waarnemerscursus gevolgd. Begin 1919 was hij toegevoegd aan de commandant van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Na gesprekken met Walaardt Sacré en een bezoek aan Soesterberg, waarbij hij aan de officieren van de lva was voorgesteld, kreeg Hardenberg twijfels of hij wel de meest geschikte persoon
was om het luchtwapen in deze nieuwe periode aan te voeren. Na een gesprek met generaal Pop
liet hij zijn reserve kennelijk toch varen, want op 1 november 1919 nam hij tijdens een plechtig
heid op Soesterberg het bevel over de Luchtvaartafdeeling van Walaardt Sacré over.203 Hij zou de
functie tien jaar vervullen. Met de nodige scepsis becommentarieerde een van de oudere vliegers, luitenant J. Jongbloed, in Het Vliegveld het aantreden van Hardenberg op Soesterberg:
‘‘Nog voor eene moeilijkheid van geheel andere aard staat de Heer Hardenberg. Vanuit een
eerbiedwaardig Stafmilieu is hij plotseling terechtgekomen te midden van een gezelschap
jeugdige springers, die een vlot leven gewend zijn en dit niet zouden kunnen missen. De
aviatiek heeft altijd de meest uiteenloopende elementen der Maatschappij onder hare vleugelen verzameld en zoo bestaat ook de L.A. uit eene heterogene verzameling van menschen128
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kinderen, die allen dit gemeen hebben, dat ze zouden wegkwijnen, als ze te veel aan banden
werden gelegd. Met deze menschen om te springen, zoodanig, dat ieder zijn plicht deed en
er het zijne toe bijdroeg, om de militaire luchtvaart vooruit te brengen met een opgewekt
gemoed, terwijl het gezag bleef gehandhaafd en ieder een hart vol toewijding had voor zijn
chef, die ieders kameraad was, dat is de kunst die de Overste Sacré verstond. Dat de Kapt.
Hardenberg in dit opzicht geen ‘nieuwe lijn’ moge gaan volgen, maar in de voetstappen trede
van zijn voorgander!’’204
Dit citaat zegt iets over het karakter van de lva op Soesterberg. Geïsoleerd van de rest van het
leger met zijn strakke discipline, had dit sterk technische onderdeel met een handjevol avontuurlijke vliegers en waarnemers jarenlang geploeterd om van het nog totaal onbekende luchtwapen een bruikbaar militair middel te maken. Dit was een typisch bottom-up proces, want van
hogerhand waren nauwelijks richtlijnen en voorschriften te verwachten. De Soesterbergers
moesten alle moeilijkheden met groot improvisatietalent te boven komen. Bovendien hadden
slechts enkele oudere officieren militairen onder hun bevel en was het luchtvarend personeel,
dat met gevaar voor eigen leven vliegdiensten verrichte, vooral aan zichzelf verantwoording
schuldig. Het ligt de bron van de bijzondere bedrijfscultuur die de luchtmacht ook vandaag de
dag nog kenmerkt.
Ondertussen besloot de teleurgestelde Walaardt Sacré al op 46-jarige leeftijd ontslag uit de
militaire dienst te nemen en zich in het burgerleven verder voor de luchtvaart in te zetten. Hij
ging werken bij de Nederlandsch-Engelsche Technische Handelsmaatschappij, die in Nederland
de vliegtuigfabriek van Vickers vertegenwoordigde. In 1922 werd op Walaardt Sacré’s initiatief
in Den Haag de N.V. Nationale Vliegtuig Industrie (nvi) opgericht met de bedoeling een einde
te maken aan het monopolie dat Fokker dreigde te krijgen bij de militaire en civiele vliegtuigbestellingen van de Nederlandse staat. Ook zou hij zich nog vele jaren op allerlei gebied blijven
inzetten in commissies en verenigingen op luchtvaartgebied. Na het succes van de elta zag de
regering in dat een blijvende overheidsbemoeienis met de burgerluchtvaart noodzakelijk was
en stelde, om zich daarover te laten adviseren, de Staatscommissie inzake Luchtvaart in onder
voorzitterschap van secretaris-generaal in algemene dienst mr. J.B. Kan. Walaardt Sacré kreeg
zitting in twee subcommissies en werd voorzitter van de subcommissie die zich ging bezighouden met de vraag of er een centrale instelling voor het beheer van de gehele Nederlandse luchtvaart moest komen. De bevindingen van deze commissie komen in het volgende hoofdstuk aan
de orde. In 1928 werd Walaardt Sacré algemeen secretaris van de knvvl, een functie die hij elf
jaar zou vervullen en waarmee hij een plaats in het centrum van de Nederlandse en internationale luchtvaartwereld behield.205

Beschouwing
De opbouw van het luchtwapen in het Nederlandse leger, die grotendeels samenviel met de
mobilisatie 1914-1918, is in dit hoofdstuk in detail beschreven om een indruk te geven van de
pioniersgeest die vereist was voor het opzetten van een militaire vliegdienst. De oplossing van
de vele vraagstukken rond het organiseren van de lva vroeg een groot improvisatievermogen.
Over de richting waarin de militaire vliegerij zich zou gaan ontwikkelen tastte men zowel in
DE OPBOUW VAN HET NEDERLANDSE LUCHTWAPEN TOT 1919

129

Nederland als in het buitenland nog in het duister. Door de neutrale positie van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog moest het luchtwapen veel ervaringen uit de tweede hand opdoen
en veel improviseren. Daarbij was een krachtige leiding onontbeerlijk. In hoofdstuk 2 twee werd
al geconcludeerd dat het ontstaan van het luchtwapen in het Nederlandse leger vooral te danken
was aan de visie van generaal Snijders en aan de manier waarop zijn rechterhand in luchtvaartzaken Walaardt Sacré zich tot deskundige op dat gebied ontwikkelde. In dit hoofdstuk is aangetoond dat deze twee officieren ook de daadwerkelijke oprichting van het luchtwapen in 1913
en de ontwikkeling ervan gedurende de mobilisatiejaren 1914-1918 in hoofdzaak vormgaven. De
ministers van Oorlog Colijn, Bosboom en De Jonge gingen over het algemeen akkoord met de talrijke en gedetailleerde organisatorische voorstellen van Walaardt Sacré, die Snijders doorgaans
zonder ingrijpende wijzigingen aan de bewindslieden voorlegde. De Tweede Kamer was uitvoerig
betrokken geweest bij de oprichting van de Luchtvaartafdeling, maar de ontwikkeling van het
luchtwapen was daarna tijdens de mobilisatie nauwelijks nog onderwerp van politieke discussie. Dat veranderde na de wapenstilstand van november 1918, toen minister Alting von Geusau
zich geconfronteerd zag met een Kamermeerderheid die zo snel mogelijk de defensielasten wilde
verlagen en daarom legerhervorming eiste. Een beoordeling van de opbouw van het luchtwapen
in Nederland tot 1919 moet dus allereerst gaan over de bijdrage van Snijders en Walaardt Sacré.

De cruciale rol van Snijders
Dat er in 1913 überhaupt een militaire luchtvaartafdeling kwam binnen het Nederlandse leger is
voornamelijk te danken aan C.J. Snijders, die tussen 1904 en 1908 als kolonel in Utrecht het bevel
voerde over het 1e Geniecommandement en daarmee verantwoordelijk was voor de ballonactiviteiten van het leger. Hij had in zijn Utrechtse tijd al een warme belangstelling voor de luchtvaart ontwikkeld, want hij werd op 19 oktober 1907 door de oprichters van de Nederlandsche
Vereeniging voor Luchtscheepvaart gevraagd als voorzitter van deze vereniging. Daar werkte
hij nauw samen met zijn oud-leerling van de kma Walaardt Sacré, die hij zowel bij de Genie als
bij de vereniging met de zorg voor het luchtvaartmaterieel belastte. Na zijn toetreding tot de
legerleiding zou Snijders de ontluikende luchtvaart krachtig stimuleren, onder meer door de
minister van Oorlog in 1910 via de Militaire Luchtvaart Commissie te bewegen tot de vorming
van een militaire luchtvaartorganisatie. Dat Snijders als eerste voorzitter van die commissie en
Walaardt Sacré als secretaris grote invloed hadden op het rapport van de commissie ligt voor de
hand. Het is Snijders’ verdienste geweest dat de commissie de militaire luchtvaart uit de hoek
van de technisch georiënteerde Genie haalde en het bredere belang van het luchtwapen voor de
krijgsmacht, met inbegrip van de zeemacht, onder de aandacht bracht. Toen de commissie in
1912 haar eindrapport uitbracht, stond het departement van Oorlog onder leiding van minister
Colijn, iemand die even vooruitziend en daadkrachtig was als Snijders.206 Hij loodste het voornemen tot oprichting van de Luchtvaartafdeeling op bekwame wijze door de Tweede Kamer en
had zo een aandeel in de geboorte van het luchtwapen, dat hij vervolgens in de jaren dertig weer
uit het slop zou moeten halen.
Snijders zag er op toe dat Walaardt Sacré als eerste commandant van de lva rechtstreeks
onder zijn bevel stond en dat bleef ook zo toen hij in augustus 1914 opperbevelhebber van Landen Zeemacht werd. Ook al beschikte het luchtwapen nog maar over een paar vliegers en vliegtui130
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gen, Snijders wenste die onmiddellijk operationeel in te zetten om het militaire nut van verkenningen uit de lucht aan te tonen. Met meer dan gewone interesse volgde hij de verrichtingen en
stelde hij Walaardt Sacré in staat het luchtwapen te laten groeien. In 1915 kreeg de commandant
van de lva opdracht om Snijders maandelijks uitvoerig rapport uit te brengen over de voortgang
van de verschillende activiteiten, die over het algemeen experimenteel waren en de toepassingsmogelijkheden van het luchtwapen verder moesten onderzoeken. Dankzij Snijders kwam er in
de loop van 1917 een voorstel tot stand om de lva uit te bouwen tot vijftien vliegtuigafdelingen
(vandaag zouden we dat squadrons noemen) met 120 oorlogsvliegtuigen in de eerste lijn. De financiën waren geen probleem, maar de Nederlandse vliegtuigindustrie was niet in staat om de vliegtuigen te leveren. Ten tijde van de wapenstilstand was Snijders met ontslag vertrokken. De snelle
demobilisatie en de daarmee samenhangende bezuiniging op de militaire uitgaven zorgden er
uiteindelijk voor dat de uitbreidingsplannen voor de lva niet werden gerealiseerd.
Zeker tijdens de mobilisatie van 1914-1918 was Snijders de belangrijkste factor bij de ontwikkeling van het luchtwapen. De ministers van Oorlog Bosboom, De Jonge en Alting von Geusau,
aan wie Snijders zich als olz overigens weinig gelegen liet liggen,207 handelden bij luchtvaartaangelegenheden naar zijn adviezen. Na zijn ontslag tot aan zijn dood in 1939 zou Snijders zich
met groot gezag in allerlei functies voor de zaak van de militaire- en vooral de burgerluchtvaart
blijven inzetten. Niet alleen liet hij het luchtwapen in de eerste vijf jaar zorgvuldig rijpen en
bevorderde hij de ontwikkeling ervan op cruciale wijze, ook daarna bleef hij nog twintig jaar op
de achtergrond een steunpilaar voor de militaire luchtvaart.208

Walaardt Sacré als grondlegger van het Nederlandse luchtwapen
Bij zijn afscheid als commandant van de Luchtvaartafdeeling was Walaardt Sacré ruim tien jaar
de meest deskundige officier in Nederland geweest op het gebied van de militaire luchtvaart. Na
zijn studies in Duitsland had zijn rol in de Militaire Luchtvaart Commissie en zijn door generaal
Snijders bewerkstelligde benoeming tot eerste commandant Walaardt Sacré, die geen vlieger of
waarnemer was, groot gezag gegeven. Met een vaardige pen en grote dadendrang had hij de lva
ondanks alle moeilijkheden tijdens de oorlogsjaren uitgebouwd tot een niet meer weg te denken
onderdeel van het Nederlandse leger. Zijn verdiensten voor de militaire luchtvaart in Nederland
zijn uitvoerig beschreven in de biografie van luchtmachthistoricus Rolf de Winter. De Winter
schildert Walaardt Sacré terecht als een zeer succesvol commandant, met als grootste verdienste
dat hij ondanks alle moeilijkheden een stevig fundament onder de organisatie van het Nederlandse luchtwapen wist te leggen.209
Walaardt Sacré had het budget van de lva zien stijgen van 117.000 gulden in 1913 tot het
bijna honderdvoudige bedrag van 10.076.000 gulden in 1918, zodat het aan financiële middelen
niet ontbrak. Desondanks ondervond hij de grootste moeilijkheden bij de verwerving van voldoende modern vliegend materieel, vooral door een zwakke industriële basis, die achterbleef op
het gebied van technologie en grondstoffen. Dat het aantal vliegtuigen steeg van vijf in augustus
1914 tot ruim 150 in november 1918, was vooral te danken aan een rijke toevloed van geïnterneerde vliegtuigen, die de lva weliswaar in staat stelde de ontwikkelingen op luchtvaartgebied
van de oorlogvoerende landen op de voet te volgen, maar nauwelijks een bruikbare luchtvloot
opleverde. De ambitieuze plannen uit 1917 om de lva te laten groeien tot zestien afdelingen
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konden dan ook bij lange na niet worden gerealiseerd. Ook toen in de loop van 1918 wat meer
vliegtuigen ter beschikking kwamen, waren het nijpende brandstofgebrek en de op dat moment
overal heersende Spaanse griep een belemmering voor het realiseren van een groter aantal vlieguren en de nodige opleidingscapaciteit voor vliegers en waarnemers.
Meer succes had Walaardt Sacré bij de opbouw van een deugdelijk personeelsbestand van het
Soesterbergse luchtwapen. Hoewel de aanwas van vliegers en waarnemers beperkt was door het
tekort aan vliegtuigen, kon de grondorganisatie tijdens de mobilisatie worden geformeerd met
voldoende kundig vrijwillig technisch personeel, aangevuld met dienstplichtigen die eveneens
voor een baan op Soesterberg kozen. Tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918 steeg het personeelsaantal van de lva van 42 (van wie tien officieren) tot 646 (van wie 62 officieren). Ook had
hij regelingen voor de rechtspositie van de bijzondere categorieën personeel weten te bewerkstelligen. Daarnaast had hij zich door zijn manier van leiding geven enorm geliefd gemaakt bij
het personeel van ‘zijn’ Luchtvaartafdeeling en Soesterberg zag hem node vertrekken, toen de
onzekerheid van de vredestoestand nieuwe problemen met zich meebracht. Zelf keek Walaardt
Sacré met voldoening terug op het luchtwapen dat hij in tien jaar tijd had opgebouwd en hij
roemde de in die moeilijke jaren op Soesterberg opgebouwde korpsgeest.210

De toestand van het luchtwapen in 1919
Eind 1919 was de Luchtvaartafdeeling op Soesterberg op papier een behoorlijk luchtwapen met
een oorlogssterkte van 120 jagers en verkenners in eerste lijn met honderd procent materieelreserve en met 186 vliegers, van wie er in vredestijd honderd onder de wapenen zouden moeten zijn.211 Maar in werkelijkheid was het met de toestand van het luchtwapen droevig gesteld.
Trompenburg was niet in staat tot levering van jacht- en verkenningsvliegtuigen, terwijl de
onderhandelingen over de overname van dat contract door Fokker traag verliepen. De geïnterneerde toestellen waren buiten gebruik gesteld en de Rumpler-verkenners wegens ongevallen
aan de grond gezet. Met de beschikbare Spyker-lesvliegtuigen en enkele verouderde Fokker- en
Nieuport-jagers konden nog wel vliegers, maar geen waarnemers worden opgeleid. In de verwachting dat eind 1919 het in de begroting voor 1920 naar beneden geschroefde aantal van vijftig
vliegers zou zijn behaald, besloot minister Alting von Geusau in juni 1919 dat jaar geen nieuwe
vliegopleiding te starten en met de aanname van nieuwe leerling-vliegers te wachten tot 1920.212
Desondanks verklaarde de minister in de memorie van toelichting op de Oorlogsbegroting-1920
dat ‘‘voorshands op den ingeslagen weg geleidelijk behoort te worden voortgeschreden, totdat
de als einddoel in uitzicht gestelde organisatie zal kunnen worden bereikt.’’213
Bij de behandeling van de oorlogsbegroting in de Tweede Kamer werd Alting von Geusau
met een dusdanig aantal amendementen geconfronteerd dat hij aftrad. Hoewel het amendement van de vrijzinnige liberaal Marchant met steun van de socialist Ter Laan om de Luchtvaart
afdeling maar helemaal af te schaffen het niet haalde, was toch duidelijk dat er weinig politieke
ruimte voor verdere ontplooiing van het luchtwapen was. De conclusie moet zijn dat er anno
1919 weliswaar een stevig fundament onder het luchtwapen lag, maar dat de bouwstenen voor
het optrekken van het gebouw (personeel en materieel) grotendeels niet beschikbaar waren, dat
de bouwtekening eigenlijk ontbrak en het geld voorlopig maar mondjesmaat beschikbaar was.
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HOOFDSTUK 4
De jaren van financiële krapte 1920-1935

Kapitein Hardenberg nam op 1 november 1919 het bevel over de Luchtvaartafdeeling over en niemand kon vermoeden dat hij precies tien jaar lang aan het roer van het luchtwapen in vredestijd zou staan. De ontwikkeling die de lva in de jaren twintig doormaakte, droeg onwillekeurig
dan ook zijn stempel. Evenals Walaardt Sacré was Hardenberg geen vlieger; hij had in 1915 de
waarnemerscursus gevolgd. Door zijn ervaring als infanterist en als stafofficier bij de Generale
Staf was hij echter meer dan Walaardt Sacré een officier met een operationele achtergrond en
bekend met de gevechtstaak van met name het Veldleger. In hoofdstuk 2 is al uiteengezet hoe
hij het luchtwapen vooral zag als een verkenningsorgaan voor de grote formaties van het leger.
Hij besefte dat een militair onderdeel als de lva in vredestijd vooral een instituut van oefening
en mobilisatievoorbereiding was, geheel in lijn met het beleid zoals dat voor de hele landmacht
gold.1 Bovendien kreeg ook hij te maken met die ene belangrijke constante in het Nederlandse
defensiebeleid tussen 1920 en 1935: voortdurende besparingen op de overheids- en dus ook de
defensieuitgaven, die de betrokken bewindslieden ook als steeds ingrijpender bezuiniging
presenteerden.2 Ook in de correspondentie van deze periode gebruikte men meestal het begrip
bezuiniging.
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe de lva in de periode-Hardenberg binnen de daardoor steeds knellender randvoorwaarden in de jaren twintig op voet van vrede werd opgebouwd
en hoe de lva onder zijn opvolgers in de eerste helft van de jaren dertig vervolgens in een crisis
belandde waarin het Nederlandse luchtwapen nog nauwelijks iets voorstelde. Daarvoor is het
noodzakelijk eerst nader in te gaan op de systematiek en het verloop van de budgetten voor de
lva als onderdeel van de rijksbegrotingen als totaal en meer in het bijzonder van de militaire
begrotingen in de periode 1920-1935.

De lva-begrotingen in de periode 1920-1935
Verloop van de lva-begrotingen als deel van de rijksbegrotingen
Het in hoofdstuk 2 beschreven defensiebeleid in het Interbellum werd gekenmerkt door het
zo snel mogelijk beëindigen van de bijzondere kredieten voor de mobilisatie en de terugkeer
naar lage defensielasten, waarbij het constant zoeken naar verdere bezuinigingen voorop
stond. Dat laatste gold in de jaren twintig voor de totale overheidsuitgaven, zodat de totale
rijksbegroting tussen 1921 en 1933 een daling te zien gaf van een niveau van rond achthonderd
miljoen gulden tot minder dan zeshonderd miljoen. De begrotingen van de departementen
van Oorlog en Marine tot en met 1928 en die van Defensie daarna liepen hiermee redelijk in
de pas, variërend tussen vijftien en zeventien procent van de totale gewone rijksbegrotingen.
Toen de rijksbegrotingen vanaf 1934 een sterke groei te zien gaven in verband met de criDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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sismaatregelen en de defensiebegroting verder daalde, zakte het militaire aandeel tot twaalf
procent (zie tabel 4.1).

Jaar

Rijksbegroting
(A)

Militaire
Begrotingen* (B)

Percentage
(B/A)

lvabegroting (C)

Percentage
(C/B)

1920

586.641.352

142.129.811

24,2

1.331.540

0,94

1921

797.313.513

138.626.033

17,4

2.048.700

1,48

1922

854.571.252

130.679.746

15,3

2.868.516

2,19

1923

808.224.831

111.365.549

13,8

2.364.980

2,12

1924

765.264.044

110.006.372

14,4

2.855.280

2,59

1925

609.447.742

105.440.374

17,3

2.691.850

2,55

1926

644.411.264

103.270.374

16,0

2.726.820

2,64

1927

559.901.861

99.965.264

17,8

2.274.054

2,27

1928

574.196.921

98.900.650

17,2

2.424.169

2,45

1929

593.623.714

103.608.399

17,4

2.834.032

2,73

1930

621.122.211

102.528.947

16,5

2.983.536

2,91

1931

612.543.367

102.358.907

16,7

2.678.319

2,62

1932

593.565.079

96.492.309

16,2

3.112.710

3,22

1933

572.857.368

88.720.145

15,4

2.790.018

3,14

1934

730.534.792

88.050.483

12,0

2.756.183

3,13

1935

724.357.897

87.999.505

12,1

2.906.405

3,30

* Tot en met 1928 de begrotingen van de ministeries van Oorlog en Marine; daarna de begrotingen van het ministerie van Defensie.
Tabel 4.1. Begrotingscijfers van alle ministeries, de militaire ministeries en de lva in de periode 1920-1935. Bedragen
in guldens.
Bron: Rijksbegrotingen 1920-1935.

Tabel 4.1 geeft ook de begrotingscijfers weer voor de lva. Reeds vanaf het begin in 1912 waren de
uitgaven voor de militaire luchtvaart in aparte artikelen van de Oorlogsbegroting opgenomen. Uit
de tabel blijkt dat vanaf 1922 tot aan het begin van de jaren dertig een vrij constant aandeel van
ongeveer tweeënhalf procent van de – dalende – militaire begrotingen voor de lva werd gereserveerd. Daarna steeg dat aandeel licht tot boven drie procent. Bekeken in absolute termen schommelden de voor de lva bestemde bedragen vrij constant tussen tweeënhalf en drie miljoen gulden.
Wanneer men evenwel bedenkt dat de snel voortschrijdende vliegtuigtechnologie ertoe
leidde dat een Fokker C.IV-verkenner in 1922 nog 27.000 gulden kostte en een Fokker C.X-verken134
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ner in 1935 68.000 gulden, dan is het teruglopen van de koopkracht bij dit gelijkblijvend budget
duidelijk. Dat ontwikkelde zich temeer tot een probleem omdat het aantal vlieguren van de lva
in dezelfde periode opliep van ruim 8.000 in 1922 tot ruim 21.000 in 1935. Dat was alleen mogelijk
met voortdurende besparingen op de exploitatie. Daarom is ook de lva – ondanks een op het
eerste gezicht vrij stabiel budget – onderworpen geweest aan een voortdurende zoektocht naar
bezuinigingen op alle vormen van uitgaven.

Begrotingen versus uitgaven
Alvorens te onderzoeken tot welke consequenties die bezuinigingen bij de lva op het gebied
van organisatie, materieel en personeel leidden, moet eerst nog op een bijzonder effect worden
gewezen, namelijk dat de werkelijke uitgaven voor defensie doorgaans beduidend lager uitvielen
dan de begrote bedragen. L. de Jong merkte al in 1976 op dat in de jaren 1920-1936 voor een totaal
bedrag van 235 miljoen gulden minder aan de defensie uitgegeven werd dan de Staten-Generaal
had gevoteerd.3 Deze bedragen zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw nader onderzocht door
J.C.H. Blom en verder gepreciseerd door F. Snapper. Blom concludeerde dat het grote verschil
tussen uitgaven en begrotingen niet bepaald wijst op “wanhopige militairen die vechten voor
elk dubbeltje voor de krijgsmacht.”4 Snapper berekende dat het verschil tussen de daadwerkelijke defensieuitgaven en de goedgekeurde begrotingen in de periode 1920-1935 ‘slechts’ op een
totaal bedrag van 74 miljoen gulden uitkomt. Hij schreef dit vooral toe aan spontane bezuinigingen in het ambtelijk apparaat en in de krijgsmacht. Hij baseerde zich hierbij op een brief
van minister Deckers aan zijn ambtgenoot van Financiën van 21 december 1934. Daarin opperde
Deckers dat de vele bezuinigingsmaatregelen de autoriteiten hadden doordrongen van de noodzaak voordurend zelf naar bezuinigingen te zoeken.5 In hoeverre het niet volledig ‘uitputten’ van
de beschikbare begrotingen ook voor de lva heeft gegolden, is niet precies te berekenen, maar
gelet op de strakke wijze waarop het departement van Oorlog c.q. Defensie met het begrotingsbeheer omging, zal dit naar rato hoogstwaarschijnlijk het geval zijn geweest.

De systematiek van de lva-begrotingen
Voor een juist begrip van de financiering van het luchtwapen is een korte uiteenzetting nodig
van de systematiek waarmee de jaarlijkse begroting tot stand kwam en vervolgens diende als
basis voor het doen van uitgaven voor de lva. In het begin van het jaar dat vooraf ging aan
een begrotingsjaar, stelde de commandant-lva een ontwerpbegroting op en legde deze aan de
chef van de Generale Staf voor. Daarbij baseerde de commandant zich op de (tot op de enkele
man berekende) benodigde organisatie en de plannen voor de aanschaf en modernisering van
vliegend materieel. Niet zelden stelde de Generale Staf de door de lva geraamde bedragen naar
beneden bij op grond van andere inzichten ten aanzien van de opbouw van het luchtwapen.
Vervolgens maakten de afdelingen II (Generale Staf ) en V (Financiën) van het departement van
Oorlog c.q. Defensie de totale begroting sluitend door soms arbitraire kortingen.
De ieder jaar op Prinsjesdag ingediende begrotingen waren zeer gedetailleerd, vooral door de
‘Uitgewerkte en toelichtende staten’ die als stuk nr. 3 aan de departementale begroting (stuk nr. 1)
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en de memorie van toelichting (stuk nr. 2) waren toegevoegd. Vervolgens boog een commissie
van rapporteurs (afkomstig uit verschillende fracties) van de Tweede Kamer zich over de begroting, wat uitmondde in een lijvig ‘voorlopig verslag’ met de nodige kritiek op het beleid van
de minister en gedetailleerde vragen over de inhoud van de begrotingsartikelen. Per ‘memorie
van antwoord’ reageerde de minister op het voorlopig verslag, waardoor de memorie van antwoord over het algemeen meer informatie bevatte dan de memorie van toelichting. Soms nam
de minister al in de memorie van antwoord bepaalde voornemens terug en kondigde hij een
verlaging van de betreffende begrotingspost aan. Voor de lva gebeurde dit onder meer in de
jaren 1920 en 1922-1926.
De uitgaven voor de lva werden jaarlijks op twee artikelen begroot. Allereerst waren dat
de personeelskosten, waaronder de jaarwedden van het militair en burgerlijk personeel, soldij
van dienstplichtigen, toelagen voor bij de lva gedetacheerd personeel, vlieg- en instructeurs
toelagen, enzovoorts. Daarnaast waren er de materieelkosten voor nieuwbouw, onderhoud
en gebruik van infrastructuur, de aanschaf en herstelling van kleding en uitrusting, huisvestingskosten van personeel en materieel, aanschaffing van nieuwe vliegtuigen en reservemotoren, alsmede van reservedelen voor vliegtuigen en motoren en onderhoud van vliegtuigen
en overig materieel.
Dankzij de uitgewerkte en toelichtende staten op de begrotingen kunnen de details van de
lva-begrotingen in de hier onderzochte periode nauwkeurig worden achterhaald, waarbij in
tabel 4.2 in voorkomend geval de per memorie van antwoord gewijzigde bedragen zijn weergegeven. Behalve de totaalbedragen van de beide artikelen zijn de tot het materieelsartikel behorende posten voor aanschaffing van vliegtuigen, reservemotoren en reservedelen, alsmede de
post voor onderhoud apart weergegeven.
Een voorbeeld van de werking van het begrotingsmechanisme in de praktijk is de gang van
zaken rond de aanschaffing van vliegtuigen in 1922 en 1923. In het voorjaar van 1921 bracht kapitein Hardenberg bij het indienen van de ontwerpbegroting-1922 geld op voor de aanvulling met
twaalf jachtvliegtuigen, twaalf verkenners en vijftien lesvliegtuigen voor een totaal bedrag van
800.000 gulden. Dit strookte met een door de Generale Staf goedgekeurd bouwplan om vanaf 1
januari 1922 in zes jaar tijd de vliegtuigsterkte op te voeren tot 20 jachtvliegtuigen, 92 verkenners en 50 lesvliegtuigen.6 Het verdere verloop van deze begroting gaf een patroon te zien dat
zich regelmatig zou gaan herhalen. De Tweede Kamer dwong minister Van Dijk in december 1921
tot verdere bezuiniging, ook op het artikel Luchtvaartafdeeling. In de memorie van antwoord
deelde de minister dan ook mee het bedrag voor de aanschaf van vliegtuigen op dit artikel te
verminderen met 220.000 gulden. Nu werden alleen nog veertien verkenners en vijftien lesvliegtuigen begroot, die eind 1922 werden gecontracteerd bij Fokker en in 1923 werden geleverd.7
In juni 1922 had minister van Oorlog Van Dijk intern een begroting van tweeënhalf miljoen
gulden als maximum voor de Luchtvaartafdeeling in de komende jaren vastgesteld. Hij verklaarde dat in de memorie van toelichting op de begroting-1923 met argumenten die tegenwoordig de ‘kaasschaaf ’ heten:
“Indien ten aanzien van de luchtvaartafdeeling voldaan werd aan de redelijkerwijze te stellen eischen voor aanschaffing en vernieuwing van materieel en voor opleiding van nieuwe
vliegers en waarnemers, zou de begrooting ongeveer 3 millioen gulden moeten bedragen.
Ondergeteekende is er niet dan noode toe overgegaan dit bedrag tot de thans aangevraagde
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Jaar

Artikel
Personeel

Artikel
Materieel

Aanschaf
Vliegtuigen

Aanschaf
res. motoren

Aanschaf
res. delen

Onderhoud

1920

697.857

639.683

325.000*

1921

1.237.420

795.600

604.000*

1922

1.386.146

1.432.370

580.000

602.000*

1923

1.105.000

1.259.980

713.000

350.000*

1924

1.160.280

1.695.000

740.500

235.000

145.000

351.000

1925

1.043.640

1.648.210

780.000

160.000

177.000

350.000

1926

1.199.715

1.527.105

730.000

88.500

42.000

410.000

1927

1.218.004

1.056.050

212.000

85.000

130.000

390.000

1928

1.248.546

1.175.623

122.000

314.000

116.000

413.543

1929

1.252.149

1.581.883

285.000

385.000

40.000

377.938

1930

1.366.021

1.617.515

593.000

184.000

40.000

400.000

1931

1.402.678

1.273.641

240.000

120.000

91.000

450.000

1932

1.349.912

1.717.798

440.000

311.500

166.000

415.000

1933

1.347.789

1.442.229

189.700

311.500

186.000

425.000

1934

1.278.828

1.477.355

250.000

250.000

170.000

410.000

1935

1.244.388

1.662.017

375.000

200.000

170.000

486.000

* Inclusief gebruik, bedrijf en vernieuwing van het gehele materieel en beproevingen.
Tabel 4.2. Overzicht van de verdeling van de lva-begrotingen in de periode 1920-1935 (bedragen in guldens). De
bedragen voor aanschaf van vliegtuigen, reservemotoren, reservedelen en onderhoud maakten deel uit van het
artikel Materieel.
Bron: Uitgewerkte en toelichtende staten op de oorlogs- en defensiebegrotingen 1920-1935.

2.370.000 gulden te beperken, in de overtuiging dat in 1923 ook op de exploitatie van dit
gedeelte van de weermacht aanzienlijk moet worden bezuinigd.”8
Voor de aanschaf van nieuw materieel in 1923 was aanvankelijk geld geraamd voor 28 oorlogs- en
vijftien lesvliegtuigen, maar er konden nu nog maar twintig oorlogs- en vijftien lesvliegtuigen
worden begroot. Evenals het jaar ervoor moest de minister ook in de Kamerbehandeling nog wat
prijsgeven, zodat in 1923 – mede door prijsstijgingen – uiteindelijk maar zestien oorlogsvliegtuigen en vijftien lesvliegtuigen werden besteld.9
Ook in de latere begrotingsjaren liet de begroting steeds beperktere aankopen van vliegtuigen toe, enerzijds door de combinatie van geringere bedragen voor de aanschaf van vliegtuigen
en anderzijds het steeds duurder worden van vliegtuigen. Het effect daarvan is weergegeven in
tabel 4.3. Na 1926 daalden de aantallen aangeschafte vliegtuigen per jaar ver onder de jaarlijks
benodigde aanschaf van vijfenveertig verkennings-, elf jacht- en twaalf lesvliegtuigen, die HarDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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denberg in 1924 op verzoek van de chef van de Generale Staf had berekend om in zes jaar tijd de
beoogde oorlogssterkte te bereiken.10 Zoals uit de aantekeningen van kolonel H.A. Seyffardt van
de Generale Staf op deze berekening blijkt, vond deze de aantallen te hoog en adviseerde hij de
chef van de Generale Staf ze terug te schroeven tot jaarlijks 29 verkenners, zeven à acht jagers en
twaalf lesvliegtuigen. Maar in latere jaren hadden ook deze gereduceerde plancijfers geen enkele
relatie met de realiteit, zoals tabel 4.3 laat zien. Hoe een en ander doorwerkte in de opbouw van
de vredes- en oorlogsorganisatie van de lva volgt hierna, terwijl ook nog apart naar het aanschafbeleid zal worden gekeken.
Jaar

Begroot voor
nieuwe vliegtuigen

Aantal en taak

Fabrikant en type

1922

580.000

14 zware verkenners
15 lesvliegtuigen

Fokker C.IV
Fokker S.II

1923

713.000

16 zware verkenners
15 lesvliegtuigen

Fokker C.IV
Fokker S.IV

1924

740.500

19 lichte verkenners
15 lesvliegtuigen

Fokker C.VI
Fokker S.IV

1925

780.000

7 lichte verkenners
16 tweepersoonsjagers

Fokker C.VI
Fokker C.Vd

1926

730.000

5 lichte verkenners
10 tweepersoonsjagers

Fokker C.VI
Fokker C.Vd

1927

212.000

1 driepersoonsverkenner
3 meermotorige vltgn.

Fokker C.VIII
Fokker F.VIIa/3m

1928

122.000

2 eenpersoonsjagers

Fokker D.XVI

1929

285.000

5 zware verkenners

Fokker C.IX

1930

593.000

12 eenpersoonsjagers

Fokker D.XVI

1931

240.000

5 zware verkenners

Fokker C.Vd

1932

440.000

10 eenpersoonsjagers

Fokker D.XVII

1933

189.700

3 zware verkenners

Fokker C.X

1934

250.000

1 zware verkenner +
aanpassing vltgn. uit 1933

Fokker C.X

1935

375.000

5 zware verkenners
4 lesvliegtuigen
1 fotovliegtuig

Fokker C.X
Koolhoven FK.51
Koolhoven FK.49

Tabel 4.3 Overzicht van jaarlijkse vliegtuigaanschaffingen met de beschikbare begrotingsgelden. Bedragen in guldens.
Bron: Rijksbegrotingen en gegevens F. Gerdessen.
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Organisatorische ontwikkelingen in de jaren twintig
In de tien jaar dat Hardenberg het commando over de lva voerde, speelden verschillende
organisatorische kwesties. Niet alleen moest hij de vredes- en oorlogsorganisatie van de lva
gestalte geven met de beschikbare personele en materiële middelen, maar ook kreeg hij – al
spoedig als meest deskundige landmachtofficier op luchtvaartgebied – met uiteenlopende
vraagstukken te maken die de organisatie van de hele Nederlandse luchtvaartsector raakten. Het
vliegwezen maakte in Nederland in de jaren twintig in samenhang met de internationale bloei
van de luchtvaart een enorme ontwikkeling door. Hoewel dit niet de plaats is om de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart in zijn totaliteit te behandelen, zal waar relevant voor de lva
hierop worden ingegaan.

De vredesorganisatie begin jaren twintig
Het gesprek dat Hardenberg voorafgaand aan de commando-overdracht met chef van de Generale Staf Pop had en de parlementaire behandeling van de Oorlogsbegroting 1920 in december
1919 deden hem inzien dat er voorlopig geen sprake kon zijn van enige substantiële uitbreiding
van het budget en dus van de omvang van de lva. De op te bouwen vredesorganisatie was daarmee in hoofdzaak financieel bepaald. Hardenberg zag het als zijn taak een minimale organisatie
op te bouwen die:
‘‘een kern van geoefendheid en deskundigheid op het gebied van de vliegdienst onderhoudt;
kan voorzien in de behoeften van het leger in tijd van vrede en tevens dienstbaar kan worden
gemaakt aan niet speciaal militaire belangen (te denken bijv. aan luchtfotografie, hulpverleening aan de civiele vliegdienst); in geval eener mobilisatie de beschikking geeft over een
eerste echelon luchtstrijdkrachten, in afwachting van de vorming van het noodig geachte
aantal vliegtuigeenheden.’’11
Daarbij wenste Hardenberg binnen de bestaande personeelsformatie een concrete versterking
van het onderofficierskader voor de administratie en de inwendige dienst, omdat hieraan tijdens de mobilisatie onvoldoende invulling was gegeven. Via de chef van de Generale Staf wist
hij de minister te bewegen tot de vaste onderbrenging bij de lva van vijf sergeanten-majoor-
administrateur, drie sergeanten-majoor-magazijnmeester, vijf sergeanten-fourier, alsmede drie
sergeanten-majoor-instructeur en negentien sergeanten voor de inwendige dienst. Die dienst
vervulde functies in de verschillende kantines en hield toezicht op kolenuitgifte en corveeën.12
Daarmee kwam de samenstelling van de lva medio 1920 uit op vijftig officieren, 621 onder
officieren en minderen, alsmede vijftien burgers, een lichte stijging ten opzichte van de in het
vorige hoofdstuk vermelde sterkte ten tijde van de wapenstilstand van november 1918. Het aantal vliegers bedroeg 101, namelijk dertig officieren en 71 onderofficieren.13
Enkele dagen na zijn aantreden gaf Hardenberg al opdracht de lva in vredestijd intern
anders te organiseren om de consolidatie binnen de bestaande financiële kaders te kunnen laten
plaatsvinden. In de hier volgende beschrijving moet duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen de vredesorganisatie waarmee de lva als schoolinstituut fungeerde en de (papieren)
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oorlogsorganisatie die met mobilisatie moest kunnen worden uitgebracht. Het is verwarrend
dat er zowel in de vredes- als in de oorlogsorganisatie ‘vliegtuigafdeelingen’ waren, zij het met
verschillende taken en samenstelling.
Met het oog op de levering van de tachtig Fokker-vliegtuigen (twintig D.VII-jagers en zestig
C.I-verkenners) in 1920, het resultaat van de overname door Fokker van de Trompenburg-contracten, deelde Hardenberg het personeel opnieuw in. De beide nog aanwezige vliegtuigafde
lingen op Soesterberg – de 3e en 4e va waren immers in november 1918 alweer opgeheven – werden nu omgevormd tot de Tactische Verkenningsafdeeling (tva) respectievelijk de Artillerie
Verkenningsafdeeling (ava), terwijl het detachement op Schiphol in de toekomst de kern van de
Vestingvliegtuigafdeeling kon gaan vormen.14
Maar dat laatste plan verdween snel naar de achtergrond. De tva en ava zouden gaan
fungeren als opleidings- en oefeneenheid voor reeds gebrevetteerde vliegers en waarnemersin-opleiding om hun deskundigheid voor de verkenningstaak te vergroten en tevens om als
kern te dienen voor de bij mobilisatie te vormen operationele verbanden. Er werden nu geen
leerling-vliegers meer in die afdelingen opgeleid. Daartoe werd op Soesterberg een Schoolen Depotafdeeling ingesteld, waaronder de Vliegschool ressorteerde en waaruit in oorlogstijd een Jachtvliegtuigafdeeling (java) kon worden gevormd. Zo was in vredestijd aan elke
opleidingsafdeling een operationele gevechtseenheid gekoppeld. In april 1921 werd ook
aan de Bewapeningsdienst een vliegtuigafdeling gekoppeld, de zogeheten Mitrailleer- en
Bommenwerpvliegtuigafdeeling (mbva). Hier kregen de gebrevetteerde gevechtsvliegers en
waarnemers van de verschillende diensten vliegoefeningen in het schieten met de boordwapens en het afwerpen van bommen. In 1923 ontstond ten slotte nog de Speciale Opdrachten
Vliegtuigafdeeling (sova) die werd gekoppeld aan de Radiodienst en aan de Fotografische
dienst voor het uitvoeren van niet-tactische opdrachten (bijvoorbeeld luchtfotografie) en het
beproeven van nieuwe apparatuur.
De voor het vredesbedrijf gemaakte indeling in vliegtuigafdelingen was zuiver functioneel
en gericht op de opleidingstaak. Het grondpersoneel werd niet ingedeeld bij de vliegtuigafdelingen, maar bleef in een tweetal Compagniën (1e cie voor werklieden en vrijwilligers; 2e cie voor
handlangers en dienstplichtigen) ondergebracht (zie figuur 4.1).
In juni 1922 had minister van Oorlog Van Dijk intern een begroting van 2,5 miljoen gulden
als maximum voor de Luchtvaartafdeling in de komende jaren vastgesteld. Daarnaast kwam als
gevolg van de nieuwe Dienstplichtwet de soldij voor circa 140 dienstplichtigen nu ook ten laste
van de lva-begroting. De hierdoor noodzakelijke bezuiniging op de exploitatie werd gezocht in
de tijdelijke conservering van het vliegveld Schiphol door de activiteiten van het detachement
daar te beperken tot instandhouding van het vliegterrein en het hele vliegbedrijf op Soesterberg
te concentreren.15 Ook bezetten dienstplichtigen in het vervolg een groter aantal technische
functies. Dat kostte een groep militaire werklieden met ingang van januari 1923 hun baan en zij
kwamen op wachtgeld te staan.16

De uit de vredesorganisatie te mobiliseren oorlogsformatie
De twintig Fokker D.VII-jagers en zestig verkenners van het type C.I behoorden aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog tot het allerbeste vliegend materieel dat Duitsland had voort
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Figuur 4.1 Schematisch overzicht van de vredesorganisatie lva begin jaren twintig.
Bron: Wetenschappelijke Jaarberichten 1920-1923.

gebracht en de lva kon zich anno 1920 met dit materieel, dat ook betrouwbaar en deugdelijk
bleek te zijn, gelukkig prijzen. De Rumpler-verkenners bleven aan de grond. Verder waren er op
ruime schaal Spyker V.2-lesvliegtuigen, die – weliswaar minder solide en betrouwbaar – voor
de opleidingstaak voldeden. Een enkele Fokker D.III-jager en een paar Nieuport-jagers werden
gebruikt aan het einde van de vliegopleiding en voor de dagelijkse weervluchten naar grote
hoogte.
De in oorlogstijd met de nieuwe Fokker-vliegtuigen uit te brengen organisatie was aanvankelijk nog beperkt, gelet op het aantal beschikbare vliegtuigen en te mobiliseren bemanningen.
In 1921 rekende de minister van Oorlog er vooralsnog op dat bij mobilisatie vanuit de vredesorganisatie een oorlogssterkte kon worden gevormd van twintig jagers en zesenveertig verkenners, waarmee de volgende eenheden konden worden uitgerust: twee Jachtvliegtuigafdeelingen
(java’n) van elk tien jachtvliegtuigen (hij rekende ook op nog twee java’n van de mld); een zelfstandige Verkenningsvliegtuigafdeeling (verva) van zes verkenners en twee Vliegtuiggroepen,
elk bestaande uit twintig vliegtuigen, verdeeld over een tactische verva met acht verkenners,
een Artillerievliegtuigafdeeling (arva) met zes verkenners en een Beschermingsvliegtuigafdeeling (besva) van zes gevechtsvliegtuigen.17
Dat alles nog niet onmiddellijk rond was, blijkt uit een brief van Hardenberg aan de chef
van de Generale Staf, waarin hij eind 1922 schriftelijk zijn eerdere mondelinge rapport over de
beperkte gereedheid van de lva bij mobilisatie bevestigde. De luchtstrijdkrachten waren in hun
geheel op Soesterberg gebaseerd, dat moest worden verdedigd door één van de twee java’n,
versterkt met een door de Inspecteur der Artillerie te leveren motorluchtdoelbatterij en twaalf
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Vickers-luchtdoelmitrailleurs. Voor die mitrailleurs ontbraken echter nog de affuiten. Op soortgelijke wijze zou Schiphol, waar de mld jachtvliegtuigen zou stationeren ter bescherming van
de Hembrug en omgeving, worden verdedigd door een zestal Vickers-mitrailleurs. Ook voor de
eigen vliegtuigen – Hardenberg ging daarbij in eerste instantie uit van twintig jagers en twintig
verkenners – moesten nu met prioriteit zestig vaste, voorwaarts schietende vliegtuigmitrailleurs M18 (Vickers) en veertig beweegbare vliegtuigmitrailleurs M20 (Lewis) beschikbaar worden gesteld.18 De conclusie is dat de lva zeker tot eind 1922 nog geen oorlogswaarde had.
In 1923 ontstond verschil van inzicht tussen commandant Hardenberg en majoor H.A.
Seyffardt van de Generale Staf, die vond dat Hardenberg onrealistische plannen maakte. Gecon
fronteerd met de bezuinigingen en de trage levering van Fokker C.IV-verkenners door de industrie, wilde Seyffardt de sterkte van de vliegtuiggroepen verzwakken om bij mobilisatie toch
voldoende divisiegroepen een vliegtuiggroep te kunnen geven. Hardenberg wilde vasthouden
aan de uitrusting van een vliegtuiggroep met twintig vliegtuigen en het aantal vliegtuiggroepen
laten groeien al naar gelang de begroting dat toeliet. Het verschil van inzicht werd voorgelegd
aan de chef van de Generale Staf. Deze besloot na enige tijd dat het aantal vliegtuigen per groep
onveranderd op twintig stuks bleef bepaald, waarmee Hardenberg zijn gelijk kreeg. Deze kwestie liet zien dat de mening van de commandant-lva als meest deskundige werd gerespecteerd.19
Medio 1924 gaf Hardenberg op verzoek van de chef van de Generale Staf een schets van de
door hem op termijn gedachte oorlogsorganisatie van de lva, waarin deze zou moeten bestaan
uit een Staf; drie java’n; twee zelfstandige verva’n, één voor het Opperbevel en één voor het
Veldleger; zes Vliegtuiggroepen, vier voor de divisiegroepen, één voor de Lichte Brigade en één
voor de Vesting Holland; een Bombardeer Vliegtuigafdeeling (bomva); een Vliegschool, tevens
Depot en drie Centrale Herstelafdeelingen op de drie oorlogsbases Soesterberg, De Kooy en
Schiphol. Gelet op de taak van de lva als schoolinstituut in vredestijd en als gevolg van financiële overwegingen, liet de vredesorganisatie volgens Hardenberg op dat moment echter niet
meer toe dan een kern van deskundigheid, georganiseerd in een staf en twee compagnieën,
waaruit in geval van mobilisatie terstond kon worden uitgebracht: een Staf; twee java’n; twee
Vliegtuiggroepen; een Vliegschool, tevens Depot en een Centrale Herstelafdeeling.20
Een jaar later becijferde Hardenberg op verzoek van de Generale Staf hoe groot de benodigde oorlogssterkte aan personeel voor de door hem geschetste oorlogsorganisatie zou moeten
zijn. Hij kwam op een totaal van 2.157 man, verdeeld over 229 officieren, zes ingenieurs en 1.922
onderofficieren en minderen, waarbij de bomva pro memorie was gerekend (zie tabel 4.4).
De opbouw van deze oorlogssterkte met de nodige lichtingen reservisten en dienstplichtigen zou zeker nog een groot aantal jaren in beslag nemen en pas in de jaren dertig kunnen worden gerealiseerd. Tot aan het einde van het decennium veranderde de beoogde oorlogssterkte
vrijwel niet meer, maar vertoonde wel enige accentverschuivingen in de samenstelling van eenheden. Zo zou in 1929 de beoogde oorlogssterkte – op basis van aanwezig vliegend materieel in
de eerste lijn – moeten bestaan uit het terstond mobiliseren van 128 en op termijn van 168 vliegtuigen, namelijk vier java’n van elk tien jachtvliegtuigen; een zelfstandige verva van twaalf
verkenners; drie en op termijn vijf Vliegtuiggroepen, elk bestaande uit twintig vliegtuigen en
twee bomva’n van elk acht te vorderen verkeersvliegtuigen.21
Daarmee kon op termijn aan iedere divisie en aan de lichte brigade van het Veldleger na
mobilisatie een verkenningsgroep worden toegewezen. De accentverschuivingen ten opzichte
van 1924 zijn interessant. Er was nog maar één vergrote, zelfstandige verva voor zowel het
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Onderdelen

Ingenieurs

Officieren

Onderofficieren
en minderen

Totaal
personeel

17
26

9
94

26
120

24
72
54
6
1

258
156
120
168
120
186

282
228
174
174
121
186

6

135

141

3

8
4
11

176
71
429

187
75
443

6

229

1.922

2.255

Algemeen Hoofdkwartier
en Commandant Veldleger:
Staven
Verkenningsvliegtuigafdelingen
Zes vliegtuiggroepen:
Staven
Verkenningsvliegtuigafdelingen
Artillerievliegtuigafdelingen
Beschermingsvliegtuigafdelingen
Radio- en fotoafdelingen
Mobiele herstelafdelingen
Drie Jachtvliegtuigafdelingen
Depot Luchtstrijdkrachten:
Commando en vliegvelden
Vliegschool
Vaste herstelafdelingen
Totaal

3

Tabel 4.4. Verdeling benodigde oorlogssterkte aan personeel.
Bron: Collectie nimh, doos lva 1925: Brief C-lva aan cgs van 11 februari 1925, nr. 1012 Geheim.

opperbevel als de commandant van het Veldleger voorzien,22 terwijl ook de Vliegtuiggroep voor
de Vesting Holland was vervallen. Daarentegen voorzag de oorlogsorganisatie van 1929 in een
java en een bomva extra ten opzichte van 1924. De bomva was in 1926 voor het eerst in beeld
gekomen toen de lva – naar analogie van buitenlandse ontwikkelingen – zelf een paar Fokker-verkeersvliegtuigen aanschafte voor proefnemingen met nachtvliegen en bommenwerpin
stallaties. Deze toestellen waren van het type dat ook bij de klm in gebruik was.

De vredesomvang van de lva aan het eind van de jaren twintig
De toenemende bezuinigingsdruk hield de vredesorganisatie beperkt tot het uiterste minimum dat nodig was voor opleiding en enkele oefeningen per jaar, waardoor er nauwelijks een
parate capaciteit in vredestijd was. Uit een bewaard gebleven rapportage uit het najaar van
1928 valt op te maken dat de vredes-lva op dat moment 42 vliegtuigen in gebruik had, verdeeld
over tva (twaalf vliegtuigen) met zeven officieren- en zes onderofficieren-vlieger; ava (twaalf
vliegtuigen) met zes officieren- en zeven onderofficieren-vlieger; mbva (negen vliegtuigen)
met vier officieren- en vier onderofficieren-vlieger; sova (negen vliegtuigen) met vijf officieren- en vijf onderofficieren-vlieger; Vliegschool (tweeëntwintig vliegtuigen) met vier officieDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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ren- en twee onderofficieren-vlieginstructeurs en Depot (niet ingedeelde vliegtuigen) met twee
officieren-vlieger.23
Op dat moment bezat de lva in totaal 180 vliegtuigen, waarvan 139 met een oorlogsbestemming en 41 lesvliegtuigen.24 Dat betekende dat er van de 139 aanwezige oorlogsvliegtuigen maar
42 in dagelijks gebruik waren. De rest was in depot opgeslagen of stond bij de Technische Dienst
in het toen nog zeer regelmatig voorgeschreven onderhoud, dan wel in reparatie naar aanleiding
van de talrijke ongevallen. Hoe de 52 actief dienende vliegers vanuit de reserve moesten worden
aangevuld tot de benodigde oorlogssterkte komt later in dit hoofdstuk aan de orde. Hardenberg
maakte in het Gedenkboek 1938 een balans op van wat aan het einde van zijn commandantschap in
1929 als percentage van de geprojecteerde oorlogsformatie tot stand was gebracht aan:
Luchtvarend personeel:
• officieren en onderofficieren-vlieger
• officieren-waarnemer
• onderofficieren-vliegtuigmitraillist

57 %
100 %
64 %

Vliegtuigmaterieel:
• vliegtuigen verkennings- en waarnemingsdienst (zwaarmotorige)
• vliegtuigen verkennings- en waarnemingsdienst (lichtmotorige)
• vliegtuigen gevechtsvliegdienst
• schoolvliegtuigen
• valschermen
• vliegtuigmitrailleurs M18
• vliegtuigmitrailleurs M20 dubbel
• vliegtuigmitrailleurs M20 enkel
• vliegtuigbommen 8 kg
• vliegtuigbommen 25 kg
• vliegtuigbommen 50 kg
• vliegtuigbommen 100 kg

36 %
100 %
100 %
100 %
2%
47 %
36 %
33 %
58 %
66 %
56 %
52 %25

Van de in totaal voor de oorlogsorganisatie benodigde 168 oorlogsvliegtuigen waren er op 1 januari 1930 niet meer dan 143 daadwerkelijk aanwezig; 58 daarvan waren Fokker D.VII’s en C.I’n uit
1918 (zie bijlage XI). Daarnaast zouden dertien verkeersvliegtuigen van de klm door vordering
beschikbaar moeten komen. Deze getallen bevestigen het door Hardenberg geschetste beeld,
maar daaraan moet worden toegevoegd dat de gewenste materieelreserve van tweederde van de
sterkte in eerste lijn volledig ontbrak. Ook de voor de oorlogstaak essentiële uitrusting zoals
boordwapens en vliegtuigbommen was maar voor de helft aanwezig.

Oefeningen en experimenten
De jaren twintig stonden vooral in het teken van het zoeken naar tactische en technische mogelijkheden om het luchtwapen als onderdeel van het leger in te zetten en om de effectiviteit van
het samenspel tussen vliegtuigen en de mens verder te exploreren. Dat ging gepaard met talloze
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oefeningen en experimenten. Nadat in de eerste jaren vooral oefeningen op kleinere schaal met
strategische- en artillerieverkenning waren gehouden, vond in september 1924 voor het eerst
een grootschalige oefening plaats met eenheden van het Veldleger. Van 18 tot en met 22 september oefenden de Lichte Brigade en een Infanteriebrigade in de omgeving van Breda met elkaar.
Daarbij ondersteunde de lva de Lichte Brigade met acht verkenners vanuit Gilze-Rijen en werd
de Infanteriebrigade met eenzelfde aantal vliegtuigen vanuit Soesterberg ondersteund. Beide
brigadecommandanten hadden voor die gelegenheid een luchtverbindingsofficier toegewezen
gekregen. Vanaf 23 september verplaatste het strijdtoneel zich naar Oost-Brabant en Limburg en
werd het vliegveld Groote Heide bij Venlo tijdelijk ingericht met drie vliegtuigtenten, benzine-,
foto- en radio-auto’s. Ondanks de storm die de tenten omverblies, arriveerden er acht verkenners en vier jagers voor de Lichte Brigade; de andere partij bleef in Soesterberg. Veel genodigden
sloegen de succesvolle oefeningen gade en na afloop sprak de commandant van het Veldleger,
luitenant-generaal Th.J.F. Muller Massis, lovende woorden tot het personeel van de escadrilles.26
In augustus 1921 hadden oefeningen plaatsgevonden met de IVe Divisie rond Amersfoort.
Bij die gelegenheid was op verzoek van de oefenleiding ook op zeer realistische wijze het zogeheten infanterievliegen op zeer lage hoogte gedemonstreerd, wat grote indruk maakte op de
staven troepen op de grond. Toch constateerde Hardenberg dat herhaling van deze nabootsing
van de werkelijkheid met het oog op de grote gevaren voor personeel en materieel bij motorstoring geen aanbeveling verdiende.27 Vanaf 1921 werden vanaf het marinevliegkamp De Kooy
de jaarlijkse oefeningen in het mitrailleurschieten en bommenwerpen met de D.VII-jagers en
C.I-verkenners gehouden. Daarbij schoten de vliegers en waarnemers aanvankelijk op de op de
grond geplaatste schijven op de Vliehors; vanaf 1923 schoten de waarnemers met goede resultaten ook op een in Soesterberg aangemaakte sleepvlag die achter een ander vliegtuig hing. Het
door de vliegers te beoefenen mitrailleurschieten door het schroefvlak bleek nog niet zo eenvoudig, zoals de bewapeningsofficier in 1923 meldde: “De moeilijkheid en de ongewoonte van het
tegelijkertijd vliegen en mitrailleurschieten is bij deze oefeningen sterk aan het licht gekomen,
zoodat het gemiddelde percentage treffers niet hoog is geweest.”28
In juli 1924 hield de lva in samenwerking met het Korps Luchtdoelartillerie en de
luchtwachtdienst van het Vrijwillig Landstormkorps een luchtverdedigingsoefening. Het
scenario was daarbij dat een vijandelijk bombardementsescadrille een aanval uitvoerde op
het ‘luchtverdedigingscentrum’ Soesterberg. Daarbij bleek met name dat het overbrengen
van berichten van de luchtwachtposten veel te lang duurde. Die vaststelling noopte tot herhaalde oefeningen.29 De luchtdoelartillerie werd in oktober 1925 in staat gesteld in Den Helder
te schieten op een door een vliegtuig gesleepte luchtdoelschijf. Ten behoeve van de afdelingen
zoeklichten van de Genie werden met grote regelmaat oefeningen gehouden in het vliegen bij
duisternis. Na enkele schuchtere pogingen tijdens de oorlog was op 25 februari 1921 begonnen
met proefnemingen om in het donker te vliegen en – wat nog belangrijker was – bij duisternis
te landen. Daarvoor werd naast de bestaande terreinverlichting op Soesterberg – de verlichte
radiomast, de toplichten op de hangars en het grondlicht – een viertal kleine verplaatsbare
zoeklichten van het Regiment Genietroepen opgesteld. De hierdoor verlichte terreinstrook
bleek echter te smal en de vliegers konden met behulp van de rij toplichten van de hangars hun
vlieghoogte beter beoordelen. Men hoopte dat de bestelde grotere zoeklichten betere resultaten
zouden opleveren.30 Lange tijd wisten de vliegers zich inderdaad met zoeklichten op de grond
te redden, maar in 1928 ontwikkelde de Philips-fabriek een sterke boordlamp voor vliegtuigen.
DE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935

145

Kapitein Versteegh en luitenant Koppen deden daar op 18 mei 1928 in Soesterberg onder grote
belangstelling beproevingen mee aan boord van een Fokker F.VIIa/3m, met overste Hardenberg
en enkele functionarissen van Philips als passagiers.31 Rond 1930 waren de problemen van baanverlichting opgelost en behoorde het nachtvliegen tot de routine. Op 10 januari 1920 meldde de
Zeister Courant:
“Te Soesterberg is een proef genomen met het gebruik maken van een parachute ‘Systeem
Heineke’ tot ’t verlaten van een vliegtuig in de lucht. Tot dat doel steeg de lt. vlieger Versteegh met een Fokker vliegtuig op, terwijl de werktuigkundige Preusser als passagier medeging om de parachute ‘uit te werpen’. In plaats van met een persoon was de parachute belast
met een ijzeren gewicht van 60 kilo.”32
Er werd vervolgens een aantal valschermen aangeschaft, maar het gebruik daarvan was niet
verplicht. Vliegers en waarnemers die het niet eens waren over het gebruik van valschermen,
mochten niet samen vliegen.33 Pas in 1926 werd op Soesterberg opnieuw weer een parachute
gedemonstreerd door de Amerikaanse firma Irving, die er kort tevoren 1.500 had verkocht aan
de raf nadat daar een aantal vliegers bij ongevallen om het leven was gekomen. Voor een groot
publiek werden op 20 april 1926 twee sprongen uit een Fokker C.IV gemaakt, waarvan één door
de bekende luchtvaartjournalist Henri Hegener.34 De lva kocht negen van deze parachutes en
zond luitenant W.J. Bisschoff in het najaar naar Groot-Brittannië om zich te bekwamen in het
gebruik en het beheer van de parachutes.35 Bij deze aanschaf bleef het kennelijk, want in 1929
rapporteerde Hardenberg dat slechts twee procent van het benodigde aantal parachutes daadwerkelijk voorhanden was. Pas in 1930 en 1932 kocht de lva grotere series bij Aviolanda in licentie vervaardigde parachutes van het type Robur.
Een ander experiment was het gebruik van een zuurstofapparaat voor het vliegen op grote
hoogte. Luitenant Van Wulfften Palthe en sergeant Bakkenes als proefpersoon testten dat met
succes op 24 februari 1921 in een Fokker C.I op 6.500 meter hoogte. Wel hadden beide vliegers
hinder van bevriezingsverschijnselen op die hoogte, waar het 29 graden Celsius vroor. Enkele
weken later wist Bakkenes in het Fokker D.VII-weervliegtuig met het zuurstofapparaat zelfs een
recordhoogte van acht kilometer te bereiken.36
Toen het Britse luchtvaartministerie in maart 1924 een prijs van vijftigduizend pond uitloofde voor het ontwerpen van een helikopter, was dat voor ir. A. von Baumhauer van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart aanleiding zijn kennis en proefnemingen op dat gebied te gelde
te maken door zich in te schrijven. Op 5 november 1924 werd de Vereeniging De Nederlandsche
Helicoptère opgericht om het door Von Baumhauer te bouwen toestel organisatorisch en financieel te begeleiden. Na diverse windtunnelproeven bij de rsl en de bouw van de onderdelen bij
verschillende bedrijven volgde in het voorjaar van 1925 bij de Technische Dienst van de lva op
Soesterberg de assemblage van de helikopter. Op 17 september dat jaar kwam het toestel voor
het eerst los van de grond, terwijl het nog verankerd was. Na uiteenlopende problemen te hebben overwonnen lukte het de invlieger, kapitein Van Heijst, op 10 februari 1926 gedurende vijf
minuten op enkele meters van de grond gecontroleerd te vliegen. Hij moest de vlucht vervolgens
echter afbreken wegens heftige trillingen.
Hardenberg had niets op met deze beproevingen en in 1928 werden de vliegproeven na de
vervanging van de motor hervat, nu op Schiphol door burgervliegers. Na verschillende succes146
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volle proefvluchten verongelukte het toestel op 29 augustus 1930, waarna door geldgebrek een
einde aan het project van de eerste Nederlandse helikopter kwam.37
In 1928 oefende de lva intensief. In de zomer vonden onder leiding van de commandant
van de Luchtverdedigingskring Soesterberg oefeningen in de luchtverdediging plaats. Op 17
augustus werd Soesterberg ‘aangevallen’ door twee driemotorige Fokkers die vanuit Rotterdam
kwamen en waartegen de java (met één jachtvliegtuig), enkele batterijen luchtdoelartillerie
en drie secties zoeklichten optraden. Op 8 september volgde een dagbombardement door drie
escadrilles van vijf C.I-vliegtuigen vanuit Gilze-Rijen, waartegen de verdediging in Soesterberg optrad met een C.V- en twee D.VII-jagers, enkele batterijen luchtdoelgeschut en luchtwachtposten in een strook begrensd door de lijnen Breda-Geertruidenberg-Meerkerk-Utrecht
en Tilburg-Waalwijk-Geldermalsen-Amersfoort. Van 12 tot 22 september nam de lva op grote
schaal deel aan de gevechtsoefening in Limburg van de commandanten van de Lichte Brigade
en van het Veldleger. Twee vliegtuiggroepen met in totaal twintig toestellen opereerden vanaf
een tijdelijk ingericht vliegpark op de Vaalserberg. Na afloop van deze oefeningen kon de commandant-lva terugzien op een succesvol optreden.38 In oktober en november vloog de lva nog
voor de schietoefeningen van de luchtdoelartillerie in Den Helder. Ook vonden bij die gelegenheid proeven met de Fokker F.VIIa/3m plaats om bij duisternis bombardementen uit te voeren
met behulp van parachutelichten.39

Het Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten
Deelname met vliegtuigen aan de oefeningen van verschillende legereenheden moest commandanten te velde overtuigen van de toenemende mogelijkheden van het luchtwapen, zoals die ook
in het breed in het leger verspreide Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten uit 1925 uiteen waren gezet. Dit hoofdzakelijk procedurele voorschrift beschreef de taken van de luchtstrijdkrachten als de volgende diensten: de luchtverkennings- en waarnemingsdienst, uitgevoerd door
verkenningsvliegtuigafdelingen, artillerievliegtuigafdelingen en – voor zover aanwezig – kabel
ballons; de gevechtsvliegdienst, uitgevoerd door beschermingsvliegtuigafdelingen en jachtvliegtuigafdelingen en de bombardeervliegdienst, uitgevoerd door bombardeervliegtuigafdelingen.
Een scherpe begrenzing van de taak van de vliegtuigafdelingen van de verschillende categorieën was niet te geven doordat de diensten in elkaar grepen, speciaal bij de beperkte totale sterkte
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Zodra in een oorlogssituatie de opperbevelhebber zou
zijn benoemd, kwamen alle luchtstrijdkrachten van de landmacht onder het bevel van de olz,
waarbij de commandant-lva zou optreden als Algemeen Commandant Luchtstrijdkrachten
(acl) en als korpscommandant van de luchtstrijdkrachten, met als taak de uitwerking van bevelen van de olz en de blijvende zorg voor personeel en materieel. Aan de commandant van het
Veldleger werd een officier van de staf van de lva als Commandant Luchtstrijdkrachten Veldleger (clv) toegevoegd, belast met de aanvraag en verdeling van luchtstrijdkrachten over de
grote gevechtseenheden van het Veldleger, het bepalen van de sterkte van de eenheden en de
toewijzing van vliegparken daarvoor. Op soortgelijke wijze werden ook bij de divisiegroepen
en de Lichte Brigade officieren-vlieger of -waarnemer ingedeeld als Commandant Luchtstrijdkrachten (cldg of clltb). De clv, cldg en clltb dienden een vliegtuiginlichtingendienst te
organiseren om de uitvoering van hun taak mogelijk te maken.40
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Een belangrijk deel van het voorschrift was gewijd aan de procedures voor grond-lucht samenwerking bij de uitvoering van de verkennings- en waarnemingsdienst door de verva en de arva,
met inbegrip van het daarbij te bezigen berichtenverkeer. Het voorschrift onderscheidde daarnaast twee verschillende manieren van bescherming van deze dienst door de besva, namelijk
offensief door het overwicht in de lucht te laten bevechten door jachtvliegtuigen, gedurende
korte tijd, en defensief door nauwe samenwerking met eigen luchtdoelgeschut en door de uit te
zenden verkenners te laten escorteren door vliegtuigen van de besva.41 Het hoofdstuk over de
gevechtsvliegdienst beschreef de taak van een besva als (1) het begeleiden van vliegtuigen van
de luchtverkennings- en waarnemingsdienst; (2) het steunen van de jachtvliegdienst in de strijd
om het overwicht in de lucht en (3) het deelnemen aan het gevecht te land.
Naarmate de jachtvliegtuigafdelingen erin slaagden het overwicht in de lucht te verkrijgen,
kwamen de vliegtuigen van de besva vrij voor het derde taakelement, op een soortgelijke wijze
als bij de verbindingsvliegdienst, een optreden dat tegenwoordig close air support heet. De voor
de besva vereiste vliegtuigen moesten bij voorkeur van gelijk type zijn als de te beschermen verkenners, om daarmee in gesloten escadrilleverband te kunnen vliegen. Voor hun aanvalsvermogen op lucht- en gronddoelen waren echter meer eigenschappen van jachtvliegtuigen noodzakelijk, zoals een groter motorvermogen en een sterke voorwaarts vurende mitrailleurbewapening.
Speciale aandacht schonk het voorschrift aan het vliegen en vechten in escadrilleverband met
drie tot zes vliegtuigen, waarbij de vliegtuigen elkaars dode hoeken met de achtermitrailleurs
konden dekken. De met de verkennings- of fotografietaak belaste bemanning trad bij voorkeur
niet als escadrilleleider op. Naast de in nauw verband met de verkennings- en waarnemings
dienst optredende besva onderscheidde het voorschrift ook de zelfstandig voor de luchtverdediging optredende jachtvliegdienst.42

Aandacht voor de luchtverdediging
Hoewel de organisatie en taakstelling van de lva in de jaren twintig primair gericht was op
de ondersteuning van het Veldleger met strategische en tactische luchtverkenning en artilleriewaarneming, moest toch ook het probleem van de luchtverdediging onder ogen worden gezien.
Hiermee was naast de lva ook de luchtdoelartillerie belast. Dit onderdeel van het leger was tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaan uit enkele proefnemingen met veldgeschut en mitrailleurs op speciale affuiten om op luchtdoelen te kunnen schieten.
Met de komst van een drietal op vrachtwagens gemonteerde Britse luchtdoelkanonnen,
die hun nut bij de luchtverdediging van Londen hadden bewezen, werd op 1 maart 1917 in
Delft de Luchtafweermotorbatterij (lamb) opgericht, het officiële begin van de luchtdoelartillerie. Dezelfde dag werden de omgebouwde vuurmonden geconcentreerd in de Luchtafweer
Afdeeling (laa), gelegerd in de Amsterdamse Oranje-Nassaukazerne met de taak de rond de
hoofdstad gelegen Artillerie Inrichtingen en buskruitfabrieken te beschermen tegen luchtaanvallen.43 In 1922 werden de lamb en de laa samengevoegd in het Korps Luchtdoelartillerie met
de hoofdzetel in de Hojelkazerne in Utrecht.
Het was kapitein der Artillerie A.J. Maas, algemeen beschouwd als de grondlegger van de
luchtdoelartillerie,44 die op 7 maart 1924 tijdens een spreekbeurt voor de Vereeniging ter Beoefe
ning van de Krijgswetenschap aandacht vroeg voor het probleem van de luchtverdediging vanaf
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de grond. Ruim een maand later, op 25 april, presenteerde kapitein Van Santen voor die vereniging de betekenis van de luchtstrijdkrachten in een toekomstige oorlog. Terugblikkend op
het jaar 1924 stelde majoor Hardenberg in het Wetenschappelijk Jaarbericht dat het noodzakelijk
was met deze voordrachten stevig reveille te blazen om de luchtverdediging te gaan aanpakken,
gezien het reële luchtgevaar dat een volgende oorlog naar zijn opvatting zou opleveren.45
Niet alleen de bescherming van de burgerbevolking tegen de dreiging van terreurbombarde
menten, maar ook de uitvoering van de taak van de krijgsmacht vroeg steeds meer om een georganiseerde luchtverdediging. Het probleem in Nederland was dat de verschillende onderdelen
van zo’n luchtverdedigingsorganisatie versnipperd waren over meerdere instanties: de gevechtsvliegtuigafdelingen van de lva onder de chef van de Generale Staf, de luchtdoelartillerie en
luchtdoelmitrailleurs onder de Inspecteur der Artillerie, de luchtdoelzoeklichten onder de
Inspecteur der Genie en de luchtwachtdienst, verduisteringsdienst, camouflage en luchtalarm
dienst onder de Inspecteur van de Vrijwillige Landstorm en de burgerlijke autoriteiten. Een
goede luchtverdedigingsvoorbereiding vereiste niet alleen gecoördineerde aanschaf van de
nodige afweermiddelen, maar bovenal bepleitten Maas en Hardenberg samenbrenging ervan in
één hand onder de chef van de Generale Staf, zodat het personeel in oorlogstijd de kern van de
centrale leiding van de luchtverdediging in het Algemeen Hoofdkwartier kon vormen.
In 1925 werd als onderdeel van de Generale Staf inderdaad een Bureau Luchtverdediging in
het leven geroepen, onder leiding van luitenant-kolonel van de Generale Staf P. Donk. Dit bureau
was belast met de voorbereiding van de luchtverdediging in nauwe samenwerking met de –
rechtstreeks onder de minister ressorterende – wapeninspecteurs, zonder dat er aan de gezagsverhoudingen van de verschillende onderdelen van de luchtverdediging overigens ook maar iets
veranderde. In de optiek van de Generale Staf bleef de luchtverdediging toch vooral een taak van
de grondgebonden luchtdoelartillerie, terwijl de lva zich moest concentreren op de ondersteuning van het Veldleger met verkenning en waarneming. Bij de reorganisatie van de Generale Staf
in 1933 werd het Bureau Luchtverdediging ‘opgewaardeerd’ tot Afdeling GS II (Luchtverdediging
en -bescherming), maar de centralisatie onder éénhoofdige leiding bleef uit.46 Het zou zelfs tot
1938 duren voordat er een echte luchtverdedigingsorganisatie onder centrale leiding kwam, wat
in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Voor de lva betekende het opzetten van het Bureau
Luchtverdediging in ieder geval ook dat alle luchtvaartzaken, die voorheen in de Generale Staf
werden behandeld door de met ‘luchtvaartaangelegenheden’ belaste kapitein C.D. Viehoff, nu
via dit nieuwe bureau liepen.

De plaats van de lva in de Nederlandse luchtvaart
Het luchtwapen en de burgerluchtvaart
Na het succes van de elta en de oprichting van de klm zag de regering in dat een blijvende
overheidsbemoeienis met de burgerluchtvaart noodzakelijk was. Om zich daarover te laten
adviseren stelde zij met Koninklijk Besluit van 26 november 1919, nr. 38 de Staatscommissie
inzake Luchtvaart in onder voorzitterschap van secretaris-generaal in algemene dienst mr. J.B.
Kan.47 Met de komst van de burgerluchtvaart kreeg het departement van Waterstaat een rol in de
luchtvaart. Aanvankelijk ressorteerde het burgerluchtverkeer onder de Juridische afdeling van
DE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935

149

dat departement, die zich vooral op regelgeving concentreerde. Per 1 mei 1920 kwam er binnen
die afdeling een Bureau Luchtvaart, onder leiding van luitenant-ter-zee E. de Veer, die afkomstig was van de Marinestaf en belast was geweest met het beheer van de mld. Het jaar daarop
versterkte de in 1917-18 in Soesterberg tot waarnemer opgeleide luitenant H.Ch.E. van Ede van
der Pals het bureau. Beide oud-officieren zouden vele jaren hun stempel drukken op het Bureau
Luchtvaart, in 1931 omgevormd tot de Luchtvaartdienst.48 Naast regelgeving en coördinatie met
betrekking tot de burgerluchtvaart nam het departement van Waterstaat met ingang van 1 januari 1920 de rol van het departement van Oorlog over als coördinerend ministerie voor de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (rsl). De rsl bleef overigens omvangrijke theoretische en technische onderzoeksactiviteiten voor de militaire luchtvaart verrichten, waaronder de beproeving
en typekeuring van nieuwe vliegtuigen.49
Vanaf mei 1920 bestudeerde de Staatscommissie inzake Luchtvaart de organisatievorm die
de Nederlandse burgerluchtvaart zou moeten krijgen. Het ging hier vooral om de vraag of de
militaire en burgerluchtvaart net als bij het Britse Air Ministry samen onder één instantie moesten worden gebracht, waarbij aanvankelijk werd gedacht aan een directoraat-generaal voor de
Luchtvaart maar later ook aan een Luchtvaartministerie, dan wel handhaving van de bestaande
toestand. Met name de oud-commandant-lva Walaardt Sacré en de commandant-mld luitenant-ter-zee D. Vreede waren voorstander van de eerste optie. De meerderheid van de staats
commissie adviseerde echter toch de tweede optie en beschreef het probleem als volgt:
‘‘Nu doet zich allereerst de omstandigheid voor, dat het luchtverkeer in Nederland, vooral
wat de technische hulpmiddelen aangaat, nog vrijwel afhankelijk is van de militaire vliegdiensten. Luchthavens en verdere installaties van zuiver burgerlijken aard ontbreken nagenoeg geheel. Men dient dus wel te onderscheiden tusschen de bemoeiingen der militaire
vliegdiensten als beheerder van het Nederlandsche luchtwapen en de hulp door hen verleend bij de afwikkeling van het burgerluchtverkeer. Van deze laatste zorg zullen de militaire
diensten zoodra mogelijk moeten worden ontheven.’’50
Regering en parlement namen het meerderheidsstandpunt van de commissie over en de ontwerp-Luchtvaartwet werd dienovereenkomstig aangepast. Zo bleven de ministers van Oorlog
en Marine volledig bevoegd wat de militaire luchtvaart betrof en kon de burgerluchtvaart voorlopig niet zonder militaire faciliteiten functioneren.51 Om de samenwerking tussen burger- en
militaire luchtvaart toch te verbeteren kwam er een Luchtvaart Raad, die echter nooit indrukwekkende resultaten wist te bereiken.
De prille pogingen van de klm om vanaf 1920 een begin te maken met het vervoer van passagiers door de lucht konden alleen slagen dankzij het gebruik van de militaire infrastructuur op
Schiphol (landingsterrein, hangars en benzinedepot) en allerlei andere vormen van dienstverlening en steun door de lva (radio- en vliegmedische diensten).52 In het begin huurde de klm
in Groot-Brittannië enkele vliegtuigen, maar al in 1920 begon Fokker met de levering van de F.II,
het eerste speciaal ontworpen verkeersvliegtuig voor vier passagiers. De F.II was het eerste in
een lange rij zeer succesvolle Fokker-vliegtuigen die de klm in de jaren twintig en dertig in staat
stelden een grote reputatie op te bouwen. Begin 1921 richtte de minister van Waterstaat zich
namens de klm tot zijn ambtgenoot van Oorlog met het verzoek om militaire vliegers voor de
klm beschikbaar te stellen.
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Hoewel de klm op dat moment vier Britse en twee Duitse ervaren oorlogsvliegers in dienst had,
wilde directeur Plesman op termijn naar een volledig bestand Nederlandse vliegers streven. Hij
redeneerde dat de vliegers, die tot het mobilisabele bestand bleven behoren, hun vliegervaring bij
de klm belangrijk konden uitbreiden zonder de militaire begroting te belasten. Om voor overgang
naar de klm in aanmerking te komen was een ervaring van ten minste driehonderd vlieguren na
het behalen van het militair brevet vereist.53 Dit verzoek, dat kon rekenen op steun van de commandant van de lva, leidde ertoe dat in de jaren twintig en dertig enkele tientallen lva-vliegers,
meest onderofficieren die voor hun vliegopleiding ook als werkman bij de Technische Dienst hadden gefunctioneerd, definitief of tijdelijk naar de klm overgingen en zo een toenemend reservoir
aan ervaren reservevliegers gingen vormen. Als eersten gingen de sergeanten R. Hofstra en G.J.
Geyssendorffer in mei 1921 – aanvankelijk voor twee maanden, maar naar later bleek definitief –
buiten bezwaar van ’s Rijks schatkist over naar de klm. Op 14 juni 1921 vertrok luitenant A.N.J.
Thomassen à Thuessink van der Hoop met eervol ontslag om chef-vlieger bij de klm te worden.54
De militaire steun aan het burgerluchtverkeer was inderdaad substantieel en concentreerde
zich vanaf het begin in 1920 vooral op Schiphol, op dat moment nog een militair vliegveld met
als bezetting een detachement van zo’n vijftig man en twintig vliegtuigen. De klm had voor
Schiphol boven Soesterberg gekozen in verband met de nabijheid van Amsterdam en ook de lva
zag op het drukke Soesterberg liever geen extra burgerluchtverkeer. Begin 1920 had het departement van Oorlog ingestemd met de aanwijzing van Schiphol als v liegveld voor het luchtverkeer.55 In 1921 was even overwogen om het vliegveldje Maaldrift bij Wassenaar voor de klm te
bestemmen, maar dat terrein voldeed niet.56 In augustus 1922 richtte klm-commissaris E. Fuld
het Comité Amsterdam Vlieghaven op, nadat discussie was ontstaan over de vraag wie verantwoordelijk moest zijn voor het onderhoud en de verbetering van Schiphol. De drie betrokken
partijen, de departementen van Oorlog en Waterstaat en de gemeente Amsterdam konden het
daarover niet eens worden. Ondertussen was de bereikbaarheid van het vliegveld slecht en veranderde het vliegterrein bij nat weer in een modderpoel, waarin vliegtuigen en passagiers wegzakten. Het comité wilde druk uitoefenen op de gemeente Amsterdam om van Schiphol een
gemeentelijke luchthaven te maken, op dezelfde manier waarop de gemeente Rotterdam dat
met het vliegveld Waalhaven had gedaan. Het departement van Oorlog wilde Schiphol echter
als militair vliegveld nabij de Stelling van Amsterdam behouden, ook al werd begin 1923 het
permanente detachement met een vliegtuigafdeling opgeheven en de militaire bezetting teruggebracht tot een militair commandant tevens havenmeester, met een handjevol lva’ers voor
bewakings- en huismeesterdiensten.57
Ook het departement van Waterstaat claimde de verantwoordelijkheid voor de burger
luchtvaart met de bijbehorende vliegvelden. Zo had Waterstaat een hotel-restaurant op Schiphol laten bouwen dat op 24 augustus 1921 werd geopend. Zolang beide departementen ruzieden
keek Amsterdam de kat uit de boom. Noodzakelijke voorzieningen zoals een nachtlandingsinstallatie, een weerstation, een radiodienst en een peilstation en de nodige verhardingen als
een platform bleven daardoor achterwege. Onder de titel ‘J’accuse’ opende Fuld in Het Vliegveld
de aanval op de laksheid van de regering en riep hij de Amsterdamse gemeenteraad op om het
beheer over te nemen.58 Na moeizame onderhandelingen besloot de Amsterdamse gemeenteraad in september 1925 eindelijk een overeenkomst met het Rijk af te sluiten. Daarbij stond het
Rijk Schiphol voor veertig jaar in bruikleen af aan de gemeente Amsterdam, die vervolgens de
exploitatie van Schiphol overnam en voor 1.055.000 gulden zou investeren in de verbetering van
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het vliegterrein.59 Daarna verliep de aanpassing van de nationale luchthaven aan het zich sterk
uitbreidende luchtverkeer voorspoedig en bleef dat verbeterde Schiphol bij mobilisatie beschikbaar voor de militaire luchtvaart.

De lva en de vluchten naar Nederlands-Indië
Onmiddellijk na de oorlog begon men in kringen van de knvvl na te denken over het vervoer van
personen en goederen per vliegtuig naar Nederlands-Indië. Al eind 1919 slaagden de Australische
broers Ross en Keith Smith erin vanuit Londen naar Port Darwin te vliegen met een tweemotorige
Vickers Vimy-bommenwerper. Na het overwinnen van vooraf vrijwel onoverkomelijk geachte
problemen langs de route, die ook via Sumatra en Java voerde, bereikten zij Australië en wonnen
daarmee de prijs van tienduizend pond die de Australische regering had uitgeloofd. De tocht trok
in Nederland grote belangstelling en zette aan tot initiatieven om vanuit Nederland een luchtverbinding met Indië tot stand te brengen.60 De Nederlands-Indische regering had in oktober 1919
een prijs van tienduizend gulden beschikbaar gesteld voor een Nederlandse vlieger die als eerste
vóór september 1920 van Amsterdam naar Batavia zou vliegen, met een maximale vluchtduur
van veertien dagen. Omdat zo’n bedrag lang niet genoeg was, werd een vliegfonds in het leven
geroepen, waarin particulieren binnen enkele weken vijftigduizend gulden bijeenbrachten. Ook
de minister van Oorlog zegde een bijdrage toe, want de kosten voor de heen- en terugreis voor
twee militaire vliegers zouden voor rekening van het departement komen. De departementen van
Marine en Waterstaat volgden dit voorbeeld voor marinevliegers en burgerpiloten.61
Vanuit de Luchtvaartafdeeling was het luitenant G.A. Koppen, oorspronkelijk afkomstig van
het knil en in 1914 overgegaan naar de lva waar hij sinds 1918 als vlieginstructeur werkte, die op 20
november 1919 bekendmaakte de uitdaging van een vlucht naar Indië te willen aangaan. Koppen was
op 16 juli 1919 nationaal bekend geworden door samen met zijn waarnemer, luitenant J.J. Koopman,
met hun éénmotorige DFW-tweedekker in één dag over alle elf Nederlandse provinciehoofdsteden
te vliegen. De 950 kilometer legden zij af in elf uur, met twee tussenlandingen. Na de elta zou Koppen met datzelfde toestel in december 1919 een tegenbezoek aan de Italiaanse luchtmacht in Turijn
brengen. Door allerlei tegenslag kwam hij echter niet verder dan Parijs. Voor de tocht naar Indië
rekende Koppen op een traject van 12.800 kilometer, met veertien tussenlandingen.62 Uit Duitsland
werd voor deze reis een door de firma H.W. Dijksman uit Zeist bekostigde eenmotorige Albatros
C.XV geïmporteerd. Dit toestel kon met een Benz-motor van 220 pk een snelheid van 170 kilometer
per uur bereiken en dankzij een extra tank zeven uur aan één stuk vliegen. Als mecanicien zocht
Koppen sergeant J.C. Hendriks van de lva aan. De Albatros arriveerde op 20 februari 1920 in delen
op station Huis ter Heide en werd op Soesterberg vlieggereed gemaakt en op 16 maart ingevlogen.
De Britse regering gooide echter roet in het eten, want ze weigerde vanwege de Duitse origine van
het Albatros-vliegtuig een overvliegvergunning af te geven voor de tocht die grotendeels over Brits
koloniaal gebied zou gaan. Toen die toestemming later toch kwam, eisten de Britten het bewijs dat
de Albatros geen deel had uitgemaakt van de vliegtuigen die Duitsland krachtens het Verdrag van
Versailles aan de geallieerden had moeten uitleveren. De tocht ging uiteindelijk niet door.63
Toch bleef de wens om de luchtverbinding met Indië gestalte te geven de gemoederen bezighouden. Plannen daartoe namen in de tweede helft van 1922 vaste vorm aan door de voorbereidingen van een Comité voor den Vliegtocht van Nederland naar Nederlandsch-Indië, die
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zo’n onderneming financieel mogelijk moest maken. De officiële oprichting vond plaats op 23
maart 1923, een maand nadat Fokker in Den Haag voor een gehoor van ministers, secretarissen-
generaal, de chefs van staven, generaal b.d. Snijders en klm-directeur Plesman had gepleit voor
krachtige overheidssteun bij de ontwikkeling van het luchtverkeer en een luchtlijn naar Indië.64
In het comité met de verkorte naam Comité Vliegtocht Nederland-Indië zaten onder voorzitterschap van Snijders talrijke prominente Nederlanders.65
Met via omvangrijke propaganda ingezameld geld en de inspanning van het uitvoerend
driemanschap van het Comité, kon tussen 1 oktober en 24 november 1924 de vlucht van Amsterdam naar Batavia plaatsvinden met een eenmotorige Fokker F.VII, bemand door chef-piloot Van
der Hoop, luitenant-vlieger H. van Weerden Poelman van de lva66 en klm-boordwerktuigkundige P.A. van den Broeke. De tocht duurde langer dan gepland door een noodlanding bij het Bulgaarse Philippopel (het tegenwoordige Plovdiv) wegens een kapotte motor, die door een nieuwe
uit Nederland moest worden vervangen. Bij terugkeer per schip in Rotterdam op 18 april 1925
viel de bemanning een groots eerbetoon, waaronder een escorte van twee escadrilles van de lva
en mld op het traject van Waalhaven naar Schiphol, een uitbundig welkom en een koninklijke
onderscheiding ten deel. Van Weerden Poelman werd enkele dagen later op Soesterberg nogmaals gehuldigd en getrakteerd op een feestmaaltijd, opgeluisterd door een optreden van de
eigen lva-band, de Dutch Army Air Service (daas)-Band, met tien muzikanten en vier zangers.67
Na het succes van de Indië-vlucht bleef het Comité in stand om te ijveren voor de verdere
bevordering van het luchtverkeer naar Indië en ook binnen de archipel, die zich door de enorme
uitgestrektheid goed leende voor luchtverbindingen. De geregelde luchtverbinding met Indië
vereiste evenwel betrouwbaardere vliegtuigen dan de eenmotorige Fokkers. De oplossing was
de uitrusting van de F.VII met drie motoren. Aangeduid als F.VII/3m was dit toestel eveneens een
groot exportsucces voor Fokker.68 In 1926 besloot de regering in Londen op korte termijn een
wijdvertakt luchtnet binnen het Britse imperium tot stand te brengen. Dat bracht het Comité
Vliegtocht Nederland-Indië in 1927 tot initiatieven om de reistijd door de lucht naar Indië te
bekorten, onder meer door de organisatie van een snelle postvlucht. Met steun van het comité
sloot luitenant Koppen een overeenkomst met directeur-generaal van de ptt ir. M.H. Damme
voor de snelle retourvlucht met de Fokker F.VII/3m met de toepasselijke naam ‘Postduif ’ met aan
boord een zending post. Bijgestaan door de bij de klm gedetacheerde sergeant-vlieger G.M.H.
Frijns en boordwerktuigkundige S. Ellerman van de Fokker-fabriek zette Koppen in de vroege
ochtend van 1 oktober 1927 op Schiphol met de ‘Postduif ’ koers naar Indië. Na tien dagen kwam
hij aan in Batavia, na 13.630 kilometer te hebben afgelegd in 75 uur en 49 minuten. Een week later
vloog het tweetal in twaalf dagen terug, waarmee de snelle postvlucht in 28 dagen uit en thuis
werd gerealiseerd. Ook deze vlucht maakte een groot enthousiasme los onder het Nederlandse
publiek. Bij aankomst werd de bemanning in Amsterdam gehuldigd door de ministers Lambooy
van Oorlog en H. van de Vegte van Waterstaat en talloze andere autoriteiten, onder wie generaal
Snijders, overste Hardenberg en zijn voorganger Walaardt Sacré.69

Luchtvaartafdeeling en Marineluchtvaartdienst niet samen
In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de mld in de loop van 1917 uit Soesterberg was ontvlochten en
als een zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Marine gehuisvest op de marinevliegkampen
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De Mok, Schellingwoude, De Kooy, Veere en Souburg. Vanuit de Tweede Kamer klonk hierop al
onmiddellijk kritiek van enkele partijen; sommigen vonden de mld hoe dan ook te duur, anderen bepleitten samenvoeging van de militaire vliegdiensten tot één krachtig wapen, zowel in
Nederland als in Nederlands-Indië.70
Aanvankelijk was de mld een zelfstandig orgaan in de marine met een eigen commandant;
de dienst zou eveneens spoedig zijn vleugels in Nederlands-Indië uitslaan en daar volwassen
worden. In Nederland voorzag de interdepartementale commissie ter voorbereiding van de
Vlootwet-1923 een belangrijke operationele taak voor de mld, namelijk het uitvoeren van zeeverkenningen en de luchtverdediging van de marinesteunpunten.71 In het begin van de jaren
twintig beschikte de mld hiertoe in Nederland over de eerder genoemde vliegkampen voor
land- en watervliegtuigen, met De Kooy als onderhoudscentrum. Maar al snel werden uit bezuinigingsoverwegingen de watervliegkampen Schellingwoude en Veere afgestoten en het van de
lva overgenomen vliegkamp bij Souburg niet verder afgebouwd. In dat verband verdween op
1 november 1922 ook de functie van commandant mld en kwamen de vliegkampcommandanten
onder de lokale marine-etablissementen te ressorteren; staffuncties van de mld werden ondergebracht bij verschillende afdelingen van het departement van Marine. De eerste en laatste commandant van de mld, luitenant-ter-zee D. Vreede, merkte hierover in zijn dagboek op:
“Het verdelen en onderbrengen van de marineluchtvaartdienst over alle bureaus van het
departement van marine geschiedde omdat op deze wijze de marineluchtvaartdienst vastgeklonken zou zijn aan de marine en het niet meer mogelijk zou zijn voor de minister om
deze dienst met de landmacht samen te koppelen.”72
Vreede verwees hier naar generaal Pop, die vanaf 31 maart 1920 optrad als minister van Oorlog
en van Marine ad interim, vooruitlopend op het regeringsbesluit om de beide departementen
samen te voegen.73 Pop had de chefs van de Generale Staf en de Marinestaf opdracht gegeven om
een organisatiemodel voor de weer samen te voegen vliegdiensten van leger en vloot uit te werken. Zo’n organisatie zou moeten bestaan uit een commandant met een hem ondersteunende
staf; de afdeling Soesterberg met een staf en zoveel compagnieën als nodig voor de gezamenlijke
opleidingen van vliegers (maximaal 36 per jaar) en waarnemers (maximaal 14 per jaar) en de operationele verbanden; de afdeling Schiphol met één compagnie en de afdeling Schellingwoude
met één compagnie (voorlopig verdeeld over Schellingwoude en De Mok). Daarnaast wenste
de minister nader onderzocht te zien waarom De Kooy als reparatiewerkplaats moest blijven,
terwijl op Soesterberg een goed geoutilleerd vliegtuigonderhoudsbedrijf bestond.74 Besluiten
bleven vooralsnog uit, want er ontbrandde zowel in de media als in de politiek een felle discussie
over het nut van samenvoeging. Bovendien keek minister Van Dijk, die na het aftreden van Pop
beide departementen beheerde, de kat uit de boom terwijl in de jaren 1922-1923 de Vlootwet als
belangrijkste onderwerp van het politieke debat alle aandacht opeiste.
Drie marinevliegers van het eerste uur, nog opgeleid in Soesterberg, begonnen een polemiek
in Het Vliegveld tussen voor- en tegenstanders van samenvoeging. Luitenant-ter-zee K.W.F.M.
Doorman was tegen de plannen om de mld bij de lva onder te brengen uit vrees dat dan de
marinebelangen op de tweede plaats zouden komen. In plaats daarvan bepleitte hij samenvoeging van leger- en marinevliegdiensten met de burgerluchtvaart onder één departement van
Luchtvaart.75 Luitenant-ter-zee H. Nieuwenhuis draaide de vraag om en suggereerde onderbren154
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ging van de lva bij de mld, omdat de mld meer vliegvelden had. Volgens officier van marinestoomvaartdienst H. Steensma, die inmiddels als waarnemend chef Technische Dienst bij de
lva fungeerde, zou de samenvoeging grote uitgaven, weinig resultaten en ontevreden personeel
tot gevolg hebben. Ook hij zag liever alles onder één departement, waardoor de volgende diensten konden worden gecentraliseerd: de vliegscholen, de waarnemersopleidingen, de technische
diensten (inclusief inkoop en magazijnen, inspectie en toezicht, reparatiewerkplaatsen), de verbindings- en medische keuringsdiensten, fotografieafdelingen en de opleiding van technisch
personeel.76 Later verduidelijkte hij zijn standpunt nog door te betogen dat leger en vloot de
beschikking moesten houden over een kleine kern van een vliegdienst, met eigen gespecialiseerd
personeel en modern materieel om de gevechtswaarde zo hoog mogelijk op te voeren. Door roulatie van vliegers met de burgerluchtvaart konden toch voldoende bemanningen voor oorlogstijd
worden gevormd.77 Oud-commandant van de lva Walaardt Sacré viel hem bij en schreef:
“De bestaansmogelijkheid van een militaire luchtvaartdienst waar men in oorlogstijd iets
aan hebben zal, staat of valt dus met het bestaan van een bloeiende nationale civiele luchtvaart en het is dus staatsbelang – ook vanuit militair oogpunt – om die civiele luchtvaart aan
te moedigen en te steunen.”78
Vanuit Soesterberg klonken evenwel andere geluiden. Onder de titel ‘Luchtkasteelen’ keerde
kapitein J.J. van Santen zich op scherpe wijze tegen de opvattingen van Steensma en Walaardt
Sacré. Logge verkeersvliegtuigen konden volgens hem geen enkele rol spelen in de snelle
verkenningsdienst en ook zag hij niets in de samenvoeging van de ieder op zich al doelmatig
georganiseerde lva en mld. Van een luchtvaartministerie moest hij al helemaal niets hebben.
“Een departement van Luchtvaart ten onzent zou niet meer kunnen omvatten dan de nog van
geen beteekenis zijnde civiele luchtvaart. Het scheppen van een Vereenigden Luchtvaartdienst
(Leger en Marine) beteekent meerdere uitgaven en meerdere wrijving”, meende Van Santen. In
een vervolgartikel gaf hij in een heel karakteristieke beeldspraak aan dat de opbouw van het
luchtwapen zich in eerste instantie zou moeten richten op het “schild” (luchtafweergeschut
en de defensieve jachtvliegdienst) en het “oog” (de verkennings- en waarnemingsdienst). Pas
wanneer die voltooid waren kon worden gebouwd aan de “lange arm” (de bombardementsvliegdienst) en de “vuist” (de offensieve jachtvliegdienst). Hoewel de civiele luchtvaart de militaire
zou kunnen helpen met personeel en grondorganisatie, was de voortbrenging van een bombardementsvliegdienst een luxe die Nederland zich volgens hem nog niet kon permitteren.79 Nadat
Steensma en Walaardt Sacré hierop weer uitvoerig hadden gereageerd, probeerde de Soesterbergse vlieger J.H. Sar een brug in de polemiek te slaan door te concluderen dat er in ieder geval
consensus bestond over de volgende punten: dat een oorlogsvloot met alle daaraan te stellen
eisen onmogelijk in tijd van vrede kon worden betaald; dat er een instituut moest zijn om leiding
te geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart in de meest uitgebreide zin des
woords (alleen over de wijze van leiding geven bestonden diepgaande meningsverschillen) en
dat iedereen de bevordering van een nationale vliegtuigindustrie toegejuichte. Met de publicatie
van Sars stelling dat een Luchtvaartbureau onder Waterstaat vooral richting zou moeten geven
aan de nationale vliegtuigontwikkeling voor civiele en militaire behoeften – waarbij de vliegdiensten van leger en vloot ieder onder hun eigen departement zouden blijven maar wel nauw
samenwerkten met het Luchtvaartbureau – sloot de redactie van Het Vliegveld de polemiek.80
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In het Wetenschappelijk Jaarbericht bracht de commandant van de lva ieder jaar verslag uit over
relevante zaken rond de militaire luchtvaart. Zo greep Hardenberg het besluit van minister Pop
uit 1920 tot samenvoeging van de beide militaire departementen aan om zijn licht te laten schijnen over de samenvoeging van lva en mld. Daarbij noemde hij het karakter van de Staatsmarine, zoals aangekondigd bij het aanbieden van de marinebegroting voor 1921,81 een struikelblok
voor een echte samenvoeging, al sloot hij centralisatie van bepaalde onderdelen niet uit:
‘‘Indien – als gevolg van de aanvaarding door de Regeering van het beginsel der Staatsmarine, dus der Marine van Groot-Nederland – de Marine Luchtvaartdienst niet bestemd was
voor de defensie, zoowel van Nederland, als van Indië, dan zou het naar mij dunkt geheel
voor de hand liggen, in Nederland slechts één militairen Luchtvaartdienst te organiseren, en
dan zou het tevens min of meer van zelf spreken, dat de militaire vliegdiensten in Ned. Indië
(Marine en Leger) werden samengevoegd tot een Kolonialen Luchtvaartdienst.
Nu echter de bestaande Marine-Luchtvaartdienst als orgaan der Staatsmarine een luchtvloot boven het Rijk in Europa en daarnevens een luchtvloot boven Nederlandsch-Indië
moet kunnen uitbrengen en het zwaartepunt van den Marine-Luchtvaartdienst zeer zeker
ligt of althans zal moeten gaan liggen in genoemd eilandenrijk, waar het watervliegtuig van
zóó groote beteekenis is, zou samenkoppeling van de luchtvaartdiensten in Nederland licht
ten gevolge hebben, dat de tegenstrijdigheid van belangen ongewenschte wrijving in dien
gekoppelden dienst deed ontstaan.
Het gevaar schijnt toch niet gering, dat die Nederlandsche Luchtvaartdienst òf zou ontaarden in een soort opleidingsinstituut en depot voor Indië, òf wel, dat de defensiebelangen
van Nederland zoo sterk op den voorgrond werden gesteld, dat zij den gezonden groei van
den Indische watervliegdienst in den weg moesten staan.’’82
Een jaar later hekelde Hardenberg de beslissing van de marineleiding om het Commandement
mld op te heffen. Ook betreurde hij het besluit van de marine om niet langer technische officieren van de Marine Stoomvaartdienst aan de Luchtvaartafdeling beschikbaar te stellen.83 Na
het verwerpen van de Vlootwet in 1923 memoreerde Hardenberg dat in de discussies daarover
binnen en buiten de Kamer ernstige twijfel was geuit of de Vlootwet wel voldoende rekening had
gehouden met de betekenis van luchtstrijdkrachten. Hij legde daarom de vraag op tafel of het
niet beter was te breken met het instituut Staatsmarine omdat dit in zijn ogen een remmende
invloed uitoefende op een meer economische en doeltreffende organisatie van de luchtmacht.84
Na de verkiezingen van 1925 trad H. Colijn voor het eerst aan als minister-president. In
het kabinet dat hij samenstelde werd de tot de rksp behorende souschef van de Generale Staf,
majoor J.M.J.H. Lambooy, benoemd tot interim-minister van Oorlog en van Marine. Opnieuw
was bij de formatie afgesproken deze departementen samen te voegen.85 Naar aanleiding van
kritische vragen over die samenvoeging en de mogelijke splitsing van het marinepersoneel in
een Nederlands en een Nederlands-Indisch deel gaf Colijn een toelichting:
‘‘De huidige toestand is langzamerhand een beletsel geworden voor een rationeele organisatie van het bedrijf in Nederland. De zorg voor de veiligheid van het Rijk in Azië is meer en
meer op den voorgrond getreden, waarbij uiteraard de vloot een belangrijke factor is, terwijl
bij de verdediging van het Moederland de vloot slechts een rol van bijkomstige beteekenis
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zal hebben te vervullen. Bij deze toestand – een klein bedrijf in Nederland en een in verhouding sterke vloot in Nederlandsch-Indië – is het niet wel mogelijk de huidige organisatie der
Marine te handhaven zonder te vervallen in het onderhouden van een veel te sterk beroepspersoneel in Nederland, uitsluitend met het oog op een geregelde aflossing van Marinepersoneel, dat op de vloot in Indië dient.’’86
Enkele weken nadat hij minister van Marine ad interim was geworden legde Lambooy zijn visie
ten aanzien van de taak van de mld in Nederland neer in een memorie aan zichzelf als minister
van Oorlog. Daarin betoogde hij dat de mld voor de oorlogstaak geen watervliegtuigen nodig
had en dat een vijandelijke vloot op het moment van landen met bommenwerpers moest worden
bestookt. Alleen voor de opleiding van vliegers voor Indië had de mld in Nederland in de vredesorganisatie een beperkt aantal watervliegtuigen nodig.87
Op 5 oktober 1925 besprak de minister de argumenten voor en tegen met de chefs van de
Marinestaf en de Generale Staf en andere autoriteiten van leger en vloot, waarna de commandant van de lva opdracht kreeg een document op te stellen met een visie op de mogelijke organisatie van één gezamenlijke militaire luchtvaartdienst in Nederland. Dit resulteerde in een
memorie van overste Hardenberg aan de minister, waarin hij ervoor pleitte de taakstelling van
het luchtwapen in Nederland niet te laten vertroebelen door het verband te blijven zoeken met
de organisatie van de mld in Nederlands-Indië. Hij adviseerde de opleiding van mld-personeel,
met uitzondering van een eerste vliegerselectie, in Indië te laten plaatsvinden en de aanschaf
van vliegend materieel voor de mld een verantwoordelijkheid van het Indische gouvernement
te maken. Hij waarschuwde ervoor de samenvoeging van de vliegdiensten in Nederland te zien
als een fusie tussen twee gelijkwaardige partners.88
Minister Lambooy verduidelijkte de rol van het luchtwapen bij de verdediging van Nederland begin november 1925 publiekelijk door vast te stellen dat het uitgesloten moest worden
geacht dat “verkenning en krachtige gevechtsactie tot op zeer grooten afstand van de kust met
watervliegtuigen zou kunnen worden doorgezet.” Zijn voorkeur ten aanzien van de kustverde
diging ging dan ook uit naar inzet van de luchtstrijdkrachten op het moment van een vijande
lijke landing, waarvoor landvliegtuigen beter geschikt waren. Ook voor nabijverkenning boven
zee waren volgens hem geen watervliegtuigen nodig, zodat er geen watervliegtuigen in de oorlogsformatie van de mld in Nederland behoorden voor te komen. Daarom kondigde hij aan dat
“de organisatie van de marine-luchtvaartdienst in nauw verband met de luchtvaartafdeeling van
de landmacht naar de aangegeven beginselen” zou worden herzien.89 De militaire medewerker
van Het Vaderland betreurde het dat minister Lambooy niet onmiddellijk tot de slotsom was
gekomen dat een afzonderlijke mld in Nederland geen bestaansrecht meer had en dat deze zo
snel mogelijk in de lva moest worden opgenomen.90 Door de kabinetscrisis van eind 1925 bleef
een oplossing van deze kwestie andermaal uit.91
Na het korte ministerschap van prof. ir. L.A. van Royen, die tegenstander van samenvoeging was, keerde Lambooy op 24 april 1926 terug als minister van Oorlog en Marine ad interim. Al een maand later kondigde hij bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer aan
dat hij de kwestie van de luchtstrijdkrachten binnen afzienbare tijd wilde oplossen.92 Eind september benoemde hij een Luchtvaartcommissie om het vraagstuk van de samenvoeging van
de luchtvaartdiensten van land- en zeemacht in Nederland te onderzoeken, gegeven de voorgenomen samenvoeging van de beide departementen en het besluit om de watervliegtuigen uit
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de oorlogsformatie te laten vervallen.93 Voorzitter van deze Luchtvaartcommissie was secretaris-generaal van het departement van Oorlog mr. J. Woltman en onder de acht leden bevonden
zich ook luitenant-kolonel Hardenberg (commandant-lva) en kapitein-luitenant ter zee F.J.
Heeris (commandant marinevliegkamp De Kooy). De commissie moest drie vragen beantwoorden: hoe zou een samenvoeging (geheel of gedeeltelijk) van de Marineluchtvaartdienst en de
Luchtvaartafdeeling tot stand moeten worden gebracht, om – bij behoud van de volledige ontwikkelingsmogelijkheid van het luchtwapen – te geraken tot een meer economisch bedrijf; hoe
zou daarbij voldaan moeten worden aan de eisen in verband met de behoeften van de marine in
Indië en wat zouden de financiële gevolgen van de voorstellen zijn.94
Minister Lambooy bood het verslag van de Luchtvaartcommissie op 23 mei 1927 aan de
Tweede Kamer aan95 en het werd op 14 juni 1927 wereldkundig gemaakt in de landelijke dagbladen. De commissie stelde dat samenvoeging van landmacht- en marinepersoneel in één verband
tot mislukken gedoemd zou zijn en dat het beter was de mld in Nederland dan maar geheel op
te heffen en de taak over te hevelen naar de lva. Dit alles onder de premisse dat het mogelijk zou
zijn de mld in Indië geheel op eigen benen te organiseren, inclusief personeel en opleidingen,
een scheiding zoals die ook bestond tussen de lva en de luchtvaartafdeling van het knil. Over
de financiële consequenties voor Indië liet de commissie zich niet uit, maar door samenvoeging
in Nederland dacht zij jaarlijks ruim een miljoen gulden op de exploitatie te kunnen besparen,
met daarnaast extra bezuinigingen op de aanschaf van vliegtuigen. Het vliegkamp De Kooy
zou in gebruik blijven en de lva zou voor de maritieme taak jaarlijks twaalf leerlingen en 2.500
vlieguren moeten produceren.96 Voor de minister woog het bezwaar van de volledige scheiding
van de Nederlandse en Indische marineluchtvaartdienst echter zwaarder dan de besparing van
zo’n anderhalf miljoen gulden per jaar en daarom besloot hij op aandringen van de zeemachtcommandanten in Nederland en Nederlands-Indië niet tot samenvoeging over te gaan.97
Hiermee kwam een voorlopig einde aan een discussie die de gemoederen al sinds de oprichting van de mld in 1917 had beziggehouden. Maar dat betekende niet dat er onder leiding van het
in 1928 samengevoegde ministerie van Defensie actie zou worden ondernomen voor de verdere
samenwerking in tal van ondersteunende diensten. In feite bleef de status quo gehandhaafd en
bleef de mld in vrijwel alle opzichten geheel zelfstandig, in de vliegopleidingen, de rechtspositionele regelingen van het luchtvarend personeel, het onderhouds- en magazijnbedrijf en in de
aankoop van vliegend materieel. Het thema zou in de jaren dertig weer terugkeren in de rapporten van de bezuinigingscommissies-Welter en -Idenburg.

Optreden naar buiten
Als commandant van het Nederlandse luchtwapen besefte Hardenberg dat het voortbestaan van
het bescheiden luchtwapen als hulponderdeel van het leger in de bezuinigingsdrift van de jaren
twintig niet vanzelfsprekend was. Om zowel binnen als buiten de krijgsmacht draagvlak voor
zijn organisatie te krijgen en om de bevolking kennis te laten maken met dit nieuwe fenomeen,
besteedde hij veel tijd aan de promotie van zijn organisatie. Hij deed dit niet alleen door als
deskundige in woord en geschrift het nieuwe wapen uit te dragen, maar ook door bij allerlei
gelegenheden als boegbeeld van de militaire luchtvaart acte de présence te geven of door fraaie
demonstraties met vliegtuigen te laten geven.
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Op 26 augustus 1920 besloot de Rotterdamse gemeenteraad tot de aanleg van een eigen gemeentelijk vliegveld, waartoe mede gelet op toekomstige rol van watervliegtuigen een vliegterrein
aan de zuidzijde van de Waalhaven werd ingericht. Op 18 maart 1921 werd het vliegveld Waal
haven feestelijk geopend en in september 1922 organiseerde de gemeente Rotterdam er het twee
weken durende Internationaal Concours Aviatique Rotterdam (icar). Naast alle internationale
inzendingen liet ook de lva daar zien wat er met het luchtwapen mogelijk was. Van Heijst en
Versteegh gaven meerdere demonstraties met Fokker-vliegtuigen. Op 10 september waren er
wedstrijden in het escadrillevliegen, waarbij de lva met Fokker-jagers de eerste prijs behaalde,
de mld met eveneens Fokkers als tweede eindigde en een Frans team met Nieuport-jagers derde
werd. Van het Belgische team verongelukte een toestel met een dode en een zwaargewonde als
gevolg.98 De icar werd mede door het slechte weer niet zo’n financieel succes als de elta drie
jaar tevoren.
De prestatie van het lva-team bij het escadrillevliegen kreeg een vervolg tijdens de Natio
nale Vliegdag op 14 juli 1923 op Schiphol met een succesvol optreden van het escadrille onder
leiding van Versteegh, met de luitenants Van Weerden Poelman en Jongbloed en de sergeants
Van der Griend en Bakkenes als volgvliegers. Een maand later blonk het team opnieuw uit, nu
tijdens internationale vliegwedstrijden in Gothenburg, daarmee andermaal een hoge graad
van vakmanschap tonend. Op weg naar Zweden gaf het team een demonstratie in Kopenhagen,
waarvan een journalist van het Deense dagblad Berlingske Tidende enthousiast verslag deed: “Ze
bleven tijdens alle manoeuvres bij elkaar als de vijf vingers van één hand.” Het escadrille kreeg
zo alom bekendheid onder de naam ‘De Vijf Vingers van één Hand’.99 Op 17 september dat jaar
organiseerde de krijgsmacht aan de vooravond van Prinsjesdag op De Vlasakkers tussen Amersfoort en Soesterberg een grootscheeps defilé voor koningin Wilhelmina. Het luchtdefilé werd
geopend door de ‘Vijf Vingers’ met majoor Hardenberg achter in het vliegtuig van escadrilleleider Versteegh, gevolgd door tien formaties van elk drie vliegtuigen van de lva en drie formaties
van vijf vliegtuigen van de mld.100
Tijdens de tiende Parijse Luchtvaartsalon van december 1926 werd op verzoek van Fokker een
Fokker C.V-tweepersoonsjachtvliegtuig van de lva naar Le Bourget overgevlogen om als toonbeeld van de nieuwe vliegtuigtechnologie van Fokker op de Salon te worden tentoongesteld.101
De commandant en de chef Technische Dienst brachten een bezoek aan de tentoonstelling en
constateerden dat daar nog drie andere tweepersoonsjachtvliegtuigen stonden, terwijl dat er in
1924 nog maar één was geweest. Kennelijk had de lva met een dergelijk type een keuze gemaakt
die elders ook van belang werd geacht. Met de aankoop van de zware Fokker C.V als jachtvliegtuig in plaats van een lichtere eenpersoonsjager had de lva in november 1925 gekozen voor de
bescherming van de verkenners, die vrijwel identieke vliegeigenschappen (vliegsnelheid en
vliegbereik) bezaten als de C.V. Dit had als bijkomend voordeel dat, als de C.V als jager verouderd
zou zijn, deze altijd nog inzetbaar was als verkenner.102 Met de keuze voor dergelijke vliegtuigen
volgde de lva een trend die ook in het buitenland zichtbaar was.
Het escadrillevliegen bleef voor de lva een uitstekend middel om naar buiten te treden. In
augustus 1927 nam een team van twaalf lva-mannen onder leiding van kapitein-vlieger A.K.
Steup en een aantal Fokker C.V-vliegtuigen, met instemming van de minister van Oorlog, deel
aan het Internationales Flugmeeting Zürich. Het grootste succes bij deze Zwitserse vliegwedstrijden was het winnen van de Alpenrondvlucht op 22 augustus door luitenant-vlieger J.J. Schott,
die daarmee de prestigieuze Coupe Échard naar Nederland bracht. Op de terugweg uit ZwitserDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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land moesten twee vliegtuigen in Duitsland echter een noodlanding maken. Dat beïnvloedde de
vreugde weliswaar niet negatief, maar leidde wel tot een forse overschrijding van de begroting
van 4.500 gulden waarmee de minister had ingestemd. Het duurde dan ook tot oktober voordat
minister Lambooy de deelnemers geluk kon wensen.103
Omdat de Coupe Échard een wisselprijs was die Nederland vijf jaar later moest verdedigen,
vloog luitenant-vlieger jhr. mr. G. Sandberg in 1932 – wegens voortgaande bezuinigingen nu
op eigen kosten – met een door het Rijk beschikbaar gestelde Fokker D.XVI-jager opnieuw naar
Zwitserland. Daar werd hij door snellere vliegtuigen ingehaald, maar wist op 31 juli in de wedstrijd luchtacrobatiek nog wel de tweede prijs te behalen. Deze episode, waarin Nederlands
modernste jager het moest afleggen tegen buitenlandse vliegtuigen, toonde al wel aan hoezeer
de bezuinigingen en de achterblijvende modernisering in de operationele kwaliteit van de lva
doorwerkten. Die bezuinigingen hadden evenzeer hun weerslag op het personeel en de oefening
van de lva en komen nu eerst aan de orde.

Beknibbelen op personeel en oefening in de jaren twintig
Zoals eerder is beschreven moest de lva het vanaf 1919 doen met de personeelsomvang van
ongeveer zeshonderd man die op dat moment bestond. Bovendien moest de lva als onderdeel
van het Nederlandse leger als gevolg van het legerstelsel-1922 meegaan met de transformatie van
het leger naar een schoolinstituut, waarbij geen permanente parate gevechtseenheden in stand
werden gehouden. Dat botste met de bijzondere eisen die het luchtwapen stelde op het punt van
de vliegvaardigheid van vliegend personeel. Deze moest na de opleiding verder worden uitgebouwd en via oefeningen op peil gehouden. Dat vergde eigenlijk een permanente bezetting. Bij
het steviger aandraaien van de financiële duimschroeven in de jaren twintig, was het de omvang
van deze permanente kern die in belangrijke mate de exploitatiekosten bepaalde. Het is niet
verwonderlijk dat deze kern zich voortdurend van een kritische blik van de minister en Tweede
Kamer verzekerd wist.

Luchtvarend personeel
De kritische succesfactor van een luchtwapen was en is de kwaliteit van het luchtvarend personeel. Zeker toen de legerleiding na de mobilisatieperiode koos voor een klein en kwalitatief
hoogstaand luchtwapen, was een bezetting met een professionele kern van luchtvarenden en
dus een goede selectie van dit personeel van groot belang. Een belangrijke maatregel die in 1920
in dat verband werd genomen, was de vastlegging van de keuringseisen voor het luchtvarend
personeel. Dergelijke eisen hadden tijdens de oorlog nauwelijks bestaan. Een algemene militaire
keuring en een kort bezoek aan de huisarts dr. Bendien in Zeist hadden toen volstaan om de
vlieger- of waarnemersopleiding te kunnen volgen. Al vanaf begin 1919 had reserveluitenant
P.M. van Wulfften Palthe, die behalve vlieger ook arts was en in dat jaar chef van de Vliegmedische Dienst werd, studie gemaakt van de oorzaken van de vele ernstige en minder ernstige
ongevallen met vliegtuigen tot dan toe. Daarbij had hij geprobeerd een empirisch verband te
leggen tussen lichamelijke eigenschappen van het betrokken vliegend personeel en hun fysiolo160
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gische geschiktheid als luchtvarende. In 1922 publiceerde hij een verslag van zijn onderzoek in
Het Vliegveld, waaruit het volgende kan worden geciteerd:
‘‘Slechts 8 van de 35 hieronder te beschrijven ongevallen (die allen bovendien van lichten
aard waren) werden door materiaalbreuken bij de start of de landing veroorzaakt, besturingsfouten waren in 24 van de overige 27 gevallen, direct of indirect, de oorzaak ervan
en daar de opleiding te Soesterberg langdurig, grondig en zeer nauwgezet is, waren naar
mijn overtuiging deze besturingsfouten in geen enkel geval te wijten aan een onvoldoende
opleiding.
Blijft derhalve over een geestelijke (zintuigelijke) of lichamelijke tekortkoming, hetzij tijdelijk, hetzij voortdurend, die deze ongevallen veroorzaakte, waarbij we het begrip
“geestelijke of lichamelijke tekortkoming” zeer ruim moeten nemen, zoodat hieronder ook
behooren te vallen: “onachtzaamheid”, “teveel riskeeren”, “gebrek aan ervaring”, “abnormale
invloed van een vooropgezet denkbeeld”, enz. enz.
Om zich bovendien een objectief oordeel te kunnen vormen omtrent de doeltreffendheid
der specialistische vliegerkeuring, die immers voornamelijk gegrondvest is op empirische
gegevens, is een grondige medische analyse der oorzaken van vliegongevallen als vanzelf
geboden.’’104
Op grond van de bevindingen van Van Wulfften Palthe en soortgelijk onderzoek bij de Franse
en Britse luchtvaartdiensten werd een keuringsreglement voor vliegers en waarnemers bij de
landmacht en de zeemacht ontwikkeld, dat per 1 december 1920 inging. Behalve de medische en
andere keuringseisen om tot de opleiding te worden toegelaten, bevatte het keuringsreglement
ook bepalingen voor de periodieke herkeuring van luchtvarenden.105 Nadien bleef de Vliegmedi
sche Dienst onderzoek doen naar de omstandigheden waarmee luchtvarenden bij de toenemende vliegsnelheden en vlieghoogten te maken kregen. De onderzoeken vonden zowel in de
praktijk als in het op Soesterberg ingerichte vliegmedisch laboratorium plaats. Op basis van
dit onderzoek promoveerde de reserveluitenant-vlieger-arts J. Jongbloed in 1929 in Utrecht op
de medische problematiek van het vliegen op grote hoogte.106 Gelet op de goede naam die de
Vliegmedische Dienst zo opbouwde, lag het voor de hand dat het Bureau Luchtvaart van het
departement van Waterstaat de keuringen van burgerluchtvaartpersoneel op Soesterberg liet
plaatsvinden en zich door de militaire vliegerartsen liet adviseren.107
Dat de luchtvaart in die eerste jaren nog echt in de kinderschoenen stond en nog steeds
gevaarlijk was, bleek wel uit het grote aantal ernstige en minder ernstige ongevallen met vliegtuigen. Hoewel er geen precieze statistieken bewaard zijn gebleven, is er voldoende bekend over
de aard van de ongelukken die zich in de jaren twintig voordeden. Binnen enkele weken na het
aantreden van Hardenberg was een Rumpler brandend neergestort op Soesterberg, waarbij twee
ervaren officieren-vlieger om het leven kwamen. Dat ongeval vormde de aanleiding voor het eerder beschreven vliegverbod met deze toestellen en een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van
de brand volgde. Ook met de Spyker-lesvliegtuigen vonden talloze ongevallen plaats, meestal als
gevolg van besturingsfouten, motorstoring of capotage (neusstand). Hoewel ieder Spyker-vliegtuig wel een keer beschadigd raakte, was reparatie meestal nog wel mogelijk. Toch moesten er
in de betrekkelijk korte periode dat ze in dienst waren (1919-1923), vijftien wegens vernieling
worden afgeschreven.
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Met de Fokker-vliegtuigen werd in de loop der jaren twintig steeds veiliger gevlogen, want hoewel het jaarlijks aantal vlieguren in tien jaar tijd verdrievoudigde, bleef het aantal ongevallen
en incidenten per jaar gemiddeld ongeveer gelijk. In 1920 vonden er 4,3 ongevallen per duizend
vlieguren plaats, terwijl dit in 1928 was teruggelopen tot 1,6 per duizend vlieguren.108 In de periode-Hardenberg kwamen echter niettemin 22 militaire bemanningsleden van vliegtuigen om
het leven, van wie er vier in dienst van de klm vlogen. In bijlage IV is voor de gehele periode van
1913 tot aan de Tweede Wereldoorlog een ‘erelijst’ van alle bij luchtvaartongevallen omgekomen
militaire luchtvarenden opgenomen.
Het was dus zaak ieder ongeval of incident te onderzoeken, om daaruit te kunnen destilleren of de oorzaak lag in een technisch defect aan het vliegend materieel, in menselijk falen of
in een combinatie van beide. Zeker wanneer het vermoeden van een materieeloorzaak bestond,
kwamen de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart of Fokker ter plaatse om onderzoek te verrichten. Tot de genomen maatregelen behoorden dan versterking van de vliegtuigconstructie, vervanging van onbetrouwbare of ondeugdelijke onderdelen en aanpassing van de inspectie- en
onderhoudsvoorschriften. Op basis van het ongevallenonderzoek in de loop der jaren kon zo
op empirische basis een ‘sterktevoorschrift’ voor de militaire luchtvaart worden opgesteld. In
1927 werd daartoe onder voorzitterschap van directeur Wolff van de rsl een Commissie Sterkte
voorschriften voor militaire vliegtuigen in het leven geroepen.109 Het door deze commissie vastgestelde voorschrift zou tot 1936 van kracht blijven.
In aanvulling op de eerder genoemde keuringseisen voor de selectie van luchtvarend perso
neel was de kwaliteit van de vliegopleiding van doorslaggevend belang om het gevaar van menselijke fouten zoveel mogelijk in te dammen. De Vliegschool van de lva mocht zich gelukkig
prijzen met kapitein Versteegh, die vanaf 1913 als instructeur en tussen 1919 en 1935 als commandant (‘baas’) van de Vliegschool verantwoordelijk was voor de opleiding en soms ook afwijzing
van jonge vliegers. Hij was niet alleen zelf een uitzonderlijk begaafd vlieger, maar ook een uitstekend psycholoog. Hij voelde direct aan of iemand ook psychisch voor de vliegerij geschikt
was.110 Samen met zijn collega Van Heijst, die verantwoordelijk was voor de uitoefening van de
vliegdienst en de handhaving van de vliegveiligheid, drukte Versteegh een belangrijk stempel op
de hoge kwaliteit van het vliegerkorps van de lva.
Een ernstig ongeval, vooral met dodelijke afloop, maakte telkens weer een diepe indruk op de
kleine luchtvaartgemeenschap van Soesterberg. Het was dan ook een initiatief van de hele Soesterbergse gemeenschap onder leiding van Hardenberg om het tienjarig bestaan van de lva op
1 juli 1923 niet alleen op feestelijke wijze te vieren, maar bij die gelegenheid ook een monument
op te richten om stil te staan bij de collega’s die sinds 1913 door ongevallen waren omgekomen.111
Voor het hoofdgebouw op Soesterberg verrees een granieten zuil met daar bovenop een bronzen adelaar die met gespreide vleugels op de aardbol zat. Deze gedenkzuil met het eenvoudige
opschrift ‘Aan onze gevallen kameraden’ werd op 30 juni 1923 officieel onthuld in aanwezigheid
van de chef van de Generale Staf, luitenant-generaal M.D.A. Forbes Wels, die namens de minister van Oorlog een krans legde. Ook namens koningin Wilhelmina en de minister van Marine
werden er kransen gelegd. Nog altijd vindt in het kader van de verjaardag van de Koninklijke
Luchtmacht op 1 juli bij dit monument op Soesterberg traditiegetrouw een herdenking plaats
van hen die in dienst van het luchtwapen hun leven gegeven hebben.
Met de Spyker-lestoestellen en de nieuwe Fokker-vliegtuigen kon de lva vanaf 1920 werken aan de opleiding van nieuwe vliegers om de oorlogsorganisatie te gaan vullen. Eerder is
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beschreven dat vliegers van de lva vanaf begin 1921 bij de klm werden gedetacheerd, variërend
van enkele maanden tot vele jaren. In 1922 werd in de aangepaste Luchtvaartbeschikking voor
deze groep een voorziening getroffen waarmee zij tijdens hun detachering bij de klm hun verbintenis als militair vlieger konden behouden en zo beschikbaar bleven voor mobilisatie.112 De
oudere officieren-vlieger kregen commanderende functies bij de vliegtuigafdelingen. Kapitein
Van Heijst keerde op 16 september 1921 na vijftien maanden non-activiteit buiten bezwaar van
de schatkist terug in actieve dienst en werd als meest ervaren vlieger belast met de functie van
‘vlieger in algemeene dienst’. Met ingang van 1 november 1921 stond hij de tot majoor bevorderde
Hardenberg bij in vraagstukken van vliegtechnische aard en het bewaken van de kwaliteit en de
veiligheid van het vliegbedrijf. Begin 1922 werd Van Heijst voor vier maanden naar het Franse
Bordeaux gedetacheerd voor het volgen van de Course de perfectionnement pour officiers spécialistes
de l’aviation, een soort opleiding voor testvliegers.113
Het bestand aan waarnemers was door de demobilisatie eind 1918 sterk uitgedund. Het uit
de vaart nemen van de Rumpler-vliegtuigen in november 1919 betekende een ernstige belemmering voor de opleiding van nieuwe waarnemers; zij konden tot de zomer van 1920 slechts enkele
vluchten maken in de Spyker-lesvliegtuigen, die daar absoluut niet geschikt voor waren.114 Pas
na de komst van de Fokker C.I kon vanaf medio 1920 weer volop worden gevlogen voor de opleiding van tactische- en artilleriewaarnemers bij de tva, respectievelijk de ava. Al spoedig bleek
dat het animo om waarnemer te worden onder de sterk geslonken kern van beroepsofficieren
afnam. Bij de reserveofficieren deed zich de moeilijkheid voor dat ze door de korte diensttijd
niet in staat waren eerst de vereiste ervaring bij hun korps op te doen, alvorens bij de lva tot
waarnemer te kunnen worden opgeleid. Als oplossing voor dit probleem werd met ingang van
2 oktober 1923 op Soesterberg voor het eerst de totale officiers- en waarnemersopleiding in precies één jaar tijd gegeven. Al vanaf 1 februari 1922 konden vrijwilligers zich voor deze opleiding
aanmelden en op hen was een aparte rechtstoestand van kracht. In het jaar dat zij in actieve
dienst doorbrachten, waren zij gedurende drie maanden aspirant-reserveofficier (aro), vier
maanden korporaal, drieënhalve maand sergeant en gedurende de laatste anderhalve maand
reserve-tweede-luitenant-waarnemer.115
Vanaf 1922 werden jaarlijks dubbel zoveel reserveofficieren als beroepsofficieren tot waarnemer opgeleid en in 1930 kon de lva zo over ongeveer zeventig van deze reservewaarnemers
met groot verlof beschikken. Hardenberg concludeerde in 1938 dat de in 1923 in Soesterberg
opgerichte school voor aspirant-reserveofficier-waarnemer volledig aan de verwachtingen had
beantwoord. Uit de opvolgende jaarklassen van de militie had een toereikend aantal jongelieden “van het hout waaruit adspirant-officieren behooren te zijn gesneden”, zich aangemeld voor
deze opleiding. Naast enkele beroepsofficieren, die zich tot luchtwaarnemer hadden bekwaamd,
vormden deze lichtingen van reserveofficieren-waarnemer het voornaamste reservoir om de
geprojecteerde oorlogsvliegtuigafdeelingen te kunnen bemannen.116
Natuurlijk was het belangrijk om de reserveofficieren-waarnemer met groot verlof regelmatig door herhalingsoefeningen in staat te stellen om hun vaardigheden te behouden. Door de
bezuinigingen van de jaren twintig waren deze herhalingsoefeningen echter al gauw het kind
van de rekening. Dat gebeurde voor het eerst in 1923 toen minister Van Dijk in het kader van de
maatregelen om de begroting-1923 sluitend te krijgen het vliegbedrijf inkromp, onder meer door
het schrappen van herhalingsoefeningen met de waarnemers en van cursussen voor mitrailleurschutters, alsmede door het enigszins beperken van het aantal nieuw op te leiden vliegers.117
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De opbouw van het vliegerbestand noopte twee jaar later, eveneens uit een oogpunt van bezuini
ging, tot een drastischer ingreep, die de aanpassing van het hele stelsel van reservevliegers vereiste. Overeenkomstig de gewijzigde Luchtvaartbeschikking van 1922 werden jaarlijks maximaal
24 leerling-vliegers aangenomen, namelijk vier beroepsofficieren en zes reserveofficieren, tien
beroepsmilitairen en burgers (onder wie dienstplichtigen) als onderofficier en vier werklieden afkomstig uit de lva. Zij moesten binnen zes maanden het fai-brevet hebben gehaald en
daarna binnen nogmaals zes maanden ook voor het Militair Brevet zijn geslaagd.118 Zij kregen
vervolgens een dienstverband als vlieger van vier tot zes jaar, maar al spoedig dreigde het aantal
opgeleide vliegers op deze manier te groot te worden voor de beperkte vredesomvang van de
lva. Weliswaar kon een aantal vliegers – veelal onderofficieren – vanaf 1921 bij de klm gaan
vliegen, waarbij ze wel beschikbaar bleven voor een oorlogsfunctie bij de lva, toch was het vliegerbestand op Soesterberg medio 1924 tot zo’n 75 vliegers opgelopen.119 Het aantal gerealiseerde
vlieguren verdubbelde daardoor tussen 1920 en 1924 en dat leidde weer tot capaciteitsproblemen
bij de Technische Dienst. Deze mocht van de minister qua omvang niet groeien en was door
de sluiting van het Schiphol-detachement zelfs gekrompen, zodat majoor Hardenberg in 1924
genoodzaakt was het jaarlijks aantal vlieguren te bevriezen. Deze bevriezing was van tijdelijke
aard, zoals blijkt uit tabel 4.5. De gestaag toenemende betrouwbaarheid van de vliegtuigen en de
stijgende productiviteit van de Technische Dienst leidden in de jaren twintig tot een groeiend
aantal vlieguren voor opleiding en training van de luchtvarenden. Bovendien is het beeld vertekend doordat de vlieguren vanaf 1 juli 1925 niet langer werden bijgehouden als gevlogen uren per
vlieger, maar als gevlogen uren per vliegtuig.
Naast deze tijdelijke rem op het aantal vlieguren moest het aantal gebrevetteerde vliegers
in actieve dienst worden beperkt en dat gebeurde door de instelling van het instituut van zogeheten ‘maandvliegers’. Deze nieuwe regeling120 was vanaf 1925 van kracht voor de aanname van
reservevliegers (reserveofficieren en -onderofficieren) die een verbintenis van zes jaar aangingen. Na de militaire vorming en de opleiding tot het militaire vliegbrevet, die alles bij elkaar
ongeveer anderhalf jaar duurden, volgde dan nog slechts één jaar als vlieger in actieve dienst.
De resterende tijd van de verbintenis diende de reservist als maandvlieger en was hij verplicht
maandelijks zes vlieguren verspreid over vier werkdagen te vliegen tegen een vergoeding van de
helft van de aanvangswedde. Samen met de vliegtoelage kwam de jaarvergoeding in reservetijd
neer op zo’n 1.100 gulden voor officieren en 750 gulden voor onderofficieren.121 De eerste maandvlieger werd reserveluitenant J. Jongbloed die inmiddels aan zijn artsenstudie begonnen was.
Voor de maandvliegers werden op verschillende vliegvelden in het land, op Gilze-Rijen, Waalhaven, De Kooy en Schiphol een paar Fokker C.I-vliegtuigen met enkele werklieden neergezet,
zodat zij niet telkens naar Soesterberg hoefden te reizen.
Toch was de maandvliegerij geen onverdeeld succes. Door hun beperkte ervaring konden de
maandvliegers alleen op de Fokker C.I aan hun verplichtingen voldoen, zodat ze bij mobilisatie
alleen op dat type bij de arva’s konden worden ingedeeld, dan wel na extra omscholing op de
modernere Fokker C.V en C.VI inzetbaar waren. Kapitein J.G.W. Zegers wees in het Wetenschappelijk Jaarbericht over 1927 op nog andere nadelen:
‘‘Ons maandvlieger-systeem is nog eerst enkele jaren oud en het is moeilijk een systeem
te beoordelen, dat nog niet geruimen tijd heeft doorgewerkt. Tot heden heeft het nog niet
aan de verwachtingen beantwoord, omdat de volbloed vliegers steeds trachten, hetzij in
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Jaar

Aantal vliegeruren

1913

127

1914

549

1915

1.631

1916

3.068

1917

3.047

1918

3.475

1919

5.263

1920

5.601

1921

7.680

1922

8.238

1923

8.725

1924

11.679

1925

6.664

Aantal vliegtuiguren

4.667

1926

12.632

1927

13.414

1928

14.570

1929

13.122

1930

17.870

1931

17.952

1932

17.500*

1933

17.491

1934

20.575

1935

21.759

Tabel 4.5. Aantal gerealiseerde vliegeruren (tot 1 juli 1925) en vliegtuiguren (na 1 juli 1925).
Bron: Maandrapporten van commandant-lva (tot 1932) en jaarverslagen lvb (vanaf 1933. * Het juiste aantal vliegtuiguren over 1932 is verloren gegaan en is hier geschat.

den burgerluchtvaart, hetzij in den Marineluchtvaartdienst over te gaan, terwijl de anderen, zoodra zij een goede betrekking in de burgermaatschappij gevonden hebben, mede
als gevolg van hun niet dagelijks in contact zijn met het vliegbedrijf, geneigd zijn om het
vliegen na eenigen tijd te laten varen. De ernstigste klap is dit jaar aan het systeem toegebracht door den overgang van een groot deel der te Soesterberg opgeleide maandvliegers
naar den Marine-vliegdienst.’’122
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Bij de mld konden de maandvliegers van de lva namelijk rekenen op een verbintenis voor vier
jaar met een grote kans op uitzending naar Indië, verlenging van hun contract en betere financiële voorzieningen. Dat versterkte de roep vanuit Soesterberg om met de samenvoeging van de
departementen van Oorlog en Marine ook meer eenheid te brengen in de opleiding en bezoldiging van vliegers van beide luchtvaartdiensten. Zoals eerder vermeld bleven de vliegdiensten
ook in dit opzicht volkomen gescheiden opereren.

Technisch personeel
De Technische Dienst stond na het vertrek van ir. Vreeburg naar Nederlands-Indië met ingang
van 1 februari 1919 onder leiding van ir. Bruno Stephan. Deze verliet de lva op 1 februari 1925 om
zitting te nemen in de directie van de Fokker-fabriek. Voortaan zou hij in die positie de belangrijkste gesprekspartner zijn voor de commandant-lva in de onderhandelingen over de aanschaf
van vliegtuigen bij Fokker. Zijn plaats als chef van de Technische Dienst werd ingenomen door
de gepensioneerde officier van marinestoomvaartdienst H. Steensma, die in de oorlogsjaren
als mld-vlieger op Soesterberg was opgeleid en Stephan al eens eerder bij diens afwezigheid
had waargenomen. Steensma was niet de enige van de marine afkomstige technische leidinggevende in de lva. Anders dan de landmacht had de marine goede voorzieningen voor de opleiding van haar technische officieren. Het technisch officierskader van de marine was natuurlijk
vooral geschoold in de scheeps- en werktuigbouwkunde, wat specialisaties waren van waaruit
de overgang naar de vliegtuigbouwkundige omgeving niet zo moeilijk was.
Het werkliedenpersoneel van de Technische Dienst bestond voor het overgrote deel uit in
1916 en 1917 aangenomen dienstplichtigen. Zij hadden inmiddels de nodige ervaring opgedaan
en hun rechtspositie was aan het einde van de oorlog in een aparte regeling vastgelegd, die grote
overeenkomsten vertoonde met die van het personeel van de Artillerie Inrichtingen. In 1920 werden ze opnieuw ingedeeld volgens het gewijzigde bevorderingsreglement voor de landmacht123
en werden er maatregelen genomen om te stimuleren dat de werklieden konden voldoen aan de
voor bevordering tot de onderofficiersrangen gestelde militaire eisen. Voor de verdere ontwikkeling van dit veelal niet hoog geschoold personeel organiseerde de commandant-lva in de rustige wintermaanden van november tot en met maart cursussen, die op vrijwillige basis werden
gevolgd, maar na inschrijving verplicht waren. Zo gaf officier-machinist J. Woudenberg in de
winter 1921-22 een aantal technische vakken aan 25 leerlingen, terwijl de Amersfoortse onderwijzer H. Grobusma 26 leerlingen onderwees in rekenen en Nederlandse taal.
Bij deze werklieden overheerste het gevoel dat zij bij de Luchtvaartafdeeling ondanks
alle ontberingen een unieke vaste baan hadden, waarbij zij in weerwil van de grote rangsverschillen in het leger van die tijd een opmerkelijk gevoel van saamhorigheid ervoeren met de
officieren-vlieger, met wie zij dagelijks te maken hadden. De zekerheid van een vaste baan
met goed pensioen werd ruw verstoord toen de minister van Oorlog in september 1922 uit
bezuinigingsoverwegingen besloot de bezetting van het vliegveld Schiphol en de Technische
Dienst drastisch in te krimpen.124 De omvang van het werkliedenpersoneel werd vastgesteld
op 16 hoofdwerktuigkundigen, 31 werktuigkundigen en 220 werklieden, met als gevolg dat op
1 oktober 1922 aan 39 werklieden met ingang van 1 januari 1923 ontslag met wachtgeld werd
aangezegd.125
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Op een aantal functies kwamen in het vervolg dienstplichtige handlangers met een technische
achtergrond. De daadwerkelijke sterkte van het technisch personeel zou in de jaren twintig niet
wezenlijk meer veranderen en zo rond de 250 man blijven schommelen. Opmerkelijk daarbij is
dat de lva in 1921 met 275 man technisch personeel nog geen zesduizend technische vlieguren
realiseerde en in 1929 met 250 man ruim dertienduizend vlieguren.126 Dat was toe te schrijven
aan een grotere productiviteit van de Technische Dienst en aan de toenemende betrouwbaarheid van het vliegend materieel.
De commandant-lva was in 1925 gedwongen verder te bezuinigen op het technisch personeel, zonder de personeelssterkte te verminderen. Hij maakte in opdracht van het departement
van Oorlog een splitsing in gespecialiseerd en niet-gespecialiseerd personeel. Gespecialiseerd personeel verrichtte werkzaamheden waarvoor een lange of kortere scholing in het luchtvaartbedrijf
vereist was en daarom werd er groot belang aan gehecht dit personeel, ook in financiële zin, aan
de lva te binden. Niet-gespecialiseerd personeel kon gelet op de te verrichten werkzaamheden
altijd op de arbeidsmarkt worden aangetrokken tegen de daar geldende (lagere) loonkosten.
Deze splitsing veroorzaakte grote beroering onder het technisch personeel en had tot gevolg dat,
behalve de hoofdwerktuigkundigen en werktuigkundigen (de werkmeesters), 140 werklieden
werden aangemerkt voor de eerste groep.127 Voor de overige 74 werklieden die in de tweede groep
vielen werd een overgangsregeling voorgesteld. Zij konden tot 1 januari 1927 in dienst blijven en
in ieder geval tien pensioenjaren opbouwen, waarna ze òf werden ontslagen met wachtgeld òf
als burger op arbeidscontract in dienst konden blijven, waarbij het loon met wachtgeld tijdelijk
werd aangevuld tot het oude salarisniveau.128 De splitsing van het technisch personeel vertaalde
zich in 1929 ook in twee verschillende belangenverenigingen: de Vakorganisatie van Hoofdwerk
tuigkundigen en werktuigkundigen gevestigd in Soesterberg en de Bond van Burger Technisch
Personeel bij de lva. Beide verenigingen verkregen koninklijke goedkeuring van hun statuten.129

Dienstplichtigen
Van meet af aan had de lva dienstplichtigen in haar gelederen voor handlangerstaken en lichte
technische werkzaamheden. In samenhang met het in 1922 door de Tweede Kamer goedgekeurde legerstelsel-Van Dijk was ook een nieuwe Dienstplichtwet aanvaard, waarin was vastgelegd dat de lva uit het contigent dienstplichtigen jaarlijks 140 man kreeg toegewezen. Deze
moesten, in afwijking van de gewone dienstplichtigen, niet vijfenhalve maand dienen, maar
een heel jaar.130 Dat vergde extra financiële voorzieningen. Zij moesten voor hun soldij en voeding met ingang van 1923 bovendien op de begroting van de lva worden geaccommodeerd, wat
een extra structurele aanslag van 43.000 gulden op de toch al onder zware druk staande begroting van die organisatie betekende. Minister Van Dijk besloot tot de eerder genoemde inkrim
ping van de Technische Dienst met 39 werklieden om de begroting sluitend te maken. Een deel
van de dienstplichtigen moest de taak van de ontslagen werklieden overnemen, zodat het zaak
was technisch goed onderlegde dienstplichtigen voor de lva te selecteren. De dienstplichtige
‘Luchtvaarttroepen’, zoals zij werden genoemd, kwamen drie keer per jaar (telkens in maart,
juni en oktober) in groepen van 47 man rechtstreeks in Soesterberg op. De eerste keer was dat
begin maart 1922 en na kleding, uitrusting, vaccinatie en keuring begon onmiddellijk de eerste
militaire oefening. Dat gebeurde in beginsel een half jaar lang in de ochtend tot tien uur, waarna
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de rest van de dag dienst werd gedaan in het bedrijf. Vervolgens waren ze een half jaar geheel
beschikbaar voor het bedrijf tot ze na een jaar diensttijd met groot verlof gingen. Per lichting
konden ongeveer twaalf dienstplichtigen de sergeantsopleiding volgen, van wie de vier beste
bij het afzwaaien hun bevordering tot dienstplichtig sergeant kregen en zo bijdroegen aan de
opbouw van het bestand aan mobilisabel kader.131
De opbouw van het mobilisabel bestand aan Luchtvaarttroepen verliep echter maar zeer
geleidelijk; zo kon de lva op 1 januari 1927 nog maar beschikken over 472 man met groot verlof. Na aftrek van 23 procent die op basis van ervaringen als niet beschikbaar moest worden
beschouwd, bleef daar 363 man van over. Samen met de 275 man aanwezig beroepspersoneel
beneden de rang van officier had de lva bij mobilisatie daarmee 638 man, terwijl er in de oorlogsorganisatie van dat moment 1.360 nodig waren. Het zou nog jaren duren voordat er voldoende mobilisabel personeel was opgebouwd om het tekort van 722 man weg te werken.132
Tijdens hun verblijf op Soesterberg werden de dienstplichtige militairen ingedeeld in de
2e Compagnie onder leiding van luitenant J.L. Zegers. Officieren- en onderofficieren-vlieger oefenden de kader- en toezichtfuncties bij toerbeurt uit. De sergeant-majoor-instructeur en één van de
hoofdwerktuigkundigen verzorgden het lesprogramma. Dat voorzag enerzijds in militaire vakken, zoals schietoefeningen met mitrailleur en karabijn, handgranaatwerpen, pionier- en velddienst, wacht- en patrouillelopen, alsmede lichamelijke oefeningen. Anderzijds werd de dienst in
de werkplaatsen zodanig afgewisseld, dat de dienstplichtigen in alle geledingen van het technisch
bedrijf handlangersdiensten konden verrichten. Toen in juli 1922 de luchtafweer-motorbatterij bij
Soesterberg oefende, mochten de dienstplichtigen ook met die dienst kennismaken.133
Met het oog op de komst van de Fokker C.V-tweepersoonsjachtvliegtuigen voor de besva’n
begon op 23 juli 1924 de opleiding van enkele dienstplichtige onderofficieren uit de derde lichting van 1923 tot ‘vliegtuigmitraillist’. Van de vier geselecteerden werd uiteindelijk alleen sergeant
T.J.P.M. Meeuwese medisch geschikt bevonden en in opleiding genomen. Zijn schietopleiding
was dezelfde als voor de waarnemers, die de bediening van de mitrailleurs in de achterste cockpit
als onderdeel van hun o
 pleiding kregen. Meeuwese voldeed op 24 september 1924 aan de eisen en
werd met het toekennen van een ‘radicaal’ (diploma) de eerste vliegtuigmitraillist ofwel ‘luchtschutter’.134 Daarna volgde ieder jaar een handjevol luchtschutters de opleiding, waardoor ook
hier geleidelijk een mobilisabel bestand ontstond.

Vlieguren en de vaste vliegerkern
De commissie-Woltman die minister Lambooy in 1927 adviseerde over de samenvoeging van de
vliegdiensten van de marine en de landmacht, had berekend dat in een samengevoegde Nederlandse militaire vliegdienst ruimte zou zijn voor 122 vliegers met een vast dienstverband, namelijk 50 officieren en 72 onderofficieren. Toen begin 1928 bleek dat minister Lambooy zo’n samenvoeging niet wenste door te voeren en er evenmin bereidheid bestond tot concentratie van initiële vliegopleidingen, kreeg de chef van de Generale Staf opdracht om tegen de achtergrond van
verdere bezuinigingen de omvang van de vaste kern aan vliegers voor de lva te bepalen.135 Dat
leidde een hoofdstuk in van veelvuldige correspondentie tussen de minister en de lva via de
Generale Staf, waarbij de geoefendheid van het vliegerbestand en de daarvoor benodigde vlieguren gedetailleerd onder de loep werden genomen. Dat was niet verwonderlijk, want het aantal
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vlieguren en de daarop gebaseerde vliegtoelagen bepaalden grotendeels de exploitatiekosten
van de lva. De minister wilde vooral hierop bezuinigen en voorkomen dat vliegers een dienstverband voor onbepaalde tijd kregen, terwijl de lva – met steun van de Generale Staf – juist
trachtte een relatie te leggen tussen de noodzakelijke vaste vredeskern en de daaruit te vullen
oorlogsorganisatie. Vanuit dat oogpunt was het van belang de beste vliegers met een langdurige
ervaring te behouden om kritische functies te vervullen.
Overste Hardenberg stelde in oktober 1928 een aantal van zestig vliegers in actieve dienst
voor, naast de vliegers in opleiding. Dat aantal baseerde hij op de in vredestijd te vervullen taken
en op de bij mobilisatie nodig geachte vliegers met grotere ervaring en deskundigheid. Op dat
moment telde de lva daadwerkelijk 52 vliegers (28 officieren en 24 onderofficieren) met een
actief dienstverband, van wie degenen die al meer dan tien jaar bij de lva geplaatst waren allen
vlieginstructeur waren. Om tegemoet te komen aan de wens van de minister om geen dienstverband voor onbepaalde tijd toe te laten, opperde Hardenberg per jaar te bezien van welke
vliegers het dienstverband met een jaar kon worden verlengd. Dat betekende dat beroepsmilitairen, van wie het dienstverband als vlieger niet werd verlengd, terug konden keren naar hun
oorspronkelijke korps; de oorspronkelijk als dienstplichtige militairen aangestelde vliegers met
een verbintenis konden in dat geval maandvlieger worden en de uit het technisch personeel van
de lva voortgekomen vliegers konden terugvallen op hun technisch dienstverband.136 Een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van het vliegerbestand in 1928 is te vinden in bijlage
VII. Uiteindelijk stelde de chef van de Generale Staf de minister voor het aantal vliegers met een
actief dienstverband te bepalen op 54, met dien verstande dat enkele officiersfuncties waarop op
dat moment nog geen vliegers dienden (waaronder die van commandant-lva), daarboven ook
door vliegers konden worden vervuld.137
Niet alleen het aantal vliegers had de warme belangstelling van minister Lambooy, maar
ook het op de begroting opgebrachte aantal vlieguren. Zo had hij in het voorjaar van 1928 specifiek om nadere informatie verzocht over de oefening van vliegers.138 Uit het antwoord van de
lva blijkt dat de 42 ingedeelde gebrevetteerde vliegers in 1927 vlieguren hadden gemaakt variërend van 60 tot 382 met een gemiddelde van 210 uur per vlieger per jaar.139 Kennelijk baseerde
de minister daarop zijn besluit om op de begroting voor 1929 het gevraagde budget voor het
vliegen met twintig procent terug te brengen. Dat schoot zowel de lva als de Generale Staf in
het verkeerde keelgat. Ondanks het protest van generaal Van der Palm volhardde de minister
toch in deze bezuiniging. Tevens bepaalde hij dat de lva nog uitsluitend reservevliegers mocht
opleiden volgens het maandvliegerstelsel en dat beroepsvliegers na tien jaar vliegen in ieder
geval terug naar hun korps moesten.140
In het laatste kwartaal van 1928 moest Hardenberg voor het herstel van zijn gezondheid drie
maanden naar een kuuroord in het Duitse Wiesbaden en werd hij waargenomen door majoor J.J.
van Santen. In een uitvoerig schrijven aan de chef van de Generale Staf schetste de waarnemend
commandant-lva een somber beeld van de geoefendheid van de lva-vliegers. Met name het
instituut van de maandvliegers leverde volgens hem “bij de tot dusverre bestaande oefenings
mogelijkheid geen ‘all-round’-vliegers op.” Als oorzaak wees hij de sterke bezuiniging op de
vlieguren aan, waardoor de oefening tijdens de actieve diensttijd niet zo intensief was als deze
behoorde te zijn.141 In een nadere brandbrief aan de Generale Staf legde Van Santen uit dat het
oefenen voor de verkennings- en waarnemingstaak, dat wil zeggen het vliegen met (aspirant-)
waarnemers, het uitvoeren van foto-opdrachten en andere verrichtingen zoveel tijd in beslag
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nam dat er nauwelijks vlieguren overbleven voor de ontwikkeling van vaardigheden van de vliegers voor hun eigen oorlogstaak. Daarbij ging het om het vliegen in moderne vliegtuigen, het
vliegen in klein verband (een escadrille van drie tot vijf vliegtuigen), het vliegen in groot verband
van meerdere escadrilles en het beoefenen van het luchtgevecht. Van Santen vond dat de maandvliegers langer in actieve dienst moesten kunnen blijven om hen ook op moderne typen te laten
vliegen. Daarnaast wilde hij voor iedere vlieger ten minste zes vlieguren per maand voor eigen
oefening, bovenop de andere opdrachten.142 Behalve kritiek op het maandvliegersinstituut, gaf
de ‘vlieger’ Van Santen hiermee verhulde kritiek op de prioriteit die de ‘waarnemer’ Hardenberg
naar zijn oordeel bij de toekenning van vlieguren had gelegd bij de opleiding van waarnemers.
Eind 1928, begin 1929 greep generaal Van der Palm tweemaal de gelegenheid aan om de
slechte geoefendheid van de lva onder de aandacht van minister Lambooy te brengen. Uiteindelijk gaf de minister toe en beloofde hij het aantal vlieguren in 1930 uit te breiden en daarvoor
een extra bedrag van 115.000 gulden op de begroting te brengen.143 Voor 1929 bleef het echter
bij de vliegurenbeperking, waardoor dat jaar 1.450 uur minder werd gevlogen dan in 1928 en de
geoefendheid nog verder verslechterde. In mei 1929 stelde het christelijk-historische Kamerlid
C.W.Th. baron van Boetzelaer van Dubbeldam hierover vragen aan de minister. Hij zag een verband tussen een reeks recente vliegongevallen bij zowel de lva als de mld en een onvoldoende
geoefendheid van de vliegers door de opgelegde vliegurenbeperking. Het ontkennende antwoord hierop van minister Lambooy144 was voor de ‘bijzondere medewerker’ van het Algemeen
Handelsblad aanleiding voor een uiterst kritische reactie:
‘‘Weet de minister dan waarlijk niet, dat bij de landmacht een jaarlijksch vliegurenaantal van
120 door een aantal vliegers niet eens wordt bereikt, en dat dit op zichzelf reeds geheel onvol
doende vlieguren-aantal dan nog grootendeels wordt gevlogen op andere dan moderne toestellen zoodat, individueel, voor het modernste C.V type verkenner ten naaste bij 15 uren per
jaar beschikbaar zijn, terwijl een aantal dezer toestellen in het geheel nooit vliegt? Weet hij
niet, dat, wat nog sterker is, de reservevliegers, d.w.z. de meerderheid der oorlogsvliegers,
totaal geen vliegvaardigheid op moderne typen bezit, daar de opgelegde bezuiniging dwong
tot het uitvaardigen der bepaling, dat zij hun vliegvaardigheid alleen op C.I vliegtuigen, de
tien jaar oude verkenners, moeten onderhouden? Weet hij niet dat in dezen tijd, waarin toch
het individueele luchtgevecht uit den tijd is geraakt, voor oefeningen in escadrilleverband,
dus de normale gevechtsformatie, in het geheel geen vlieguren meer beschikbaar kunnen
worden gesteld; dat schietoefeningen per vlieger bij de landmacht tot ongeveer tien uren ’s
jaars worden beperkt en er overigens van feitelijke luchtgevechtsoefeningen ternauwernood
sprake kan zijn. Toch heeft hij zich reeds eerder bereid verklaard om althans in deze ontoelaatbare lacune te voorzien en tegen het volgende jaar wat meer uren voor oefeningen in
gevechtsformatie toe te staan – waarbij het niet anders dan verwondering kan wekken dat,
nu het euvel eenmaal is gesignaleerd en erkend, geen aanleiding werd gevonden voor het
indienen eener suppletoire begrooting.”145
Het is moeilijk achter deze scherpe analyse niet de hand te zien van majoor Van Santen, die later
dat jaar de functie van commandant van de lva van kolonel Hardenberg zou overnemen. Verderop wordt beschreven hoe Van Santen meteen na zijn aantreden op dit thema zou terugkomen
en de minister daarop toegaf.
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Negatieve publiciteit over misstanden op Soesterberg
In 1927 kwam de lva op negatieve wijze in het nieuws. Op 5 april moesten vier medewerkers van
de Technische Dienst zich voor de krijgsraad in ’s-Hertogenbosch verantwoorden voor diefstal
en verduistering van rijksgoederen afkomstig uit af te stoten materiaal van de lva. Hoewel de
straffen betrekkelijk licht waren en in twee gevallen later door het Hoog Militair Gerechtshof
zelfs vrijspraak werd bevolen, had de president van de Bossche krijgsraad toch gesproken over
een “rommelzooi” op Soesterberg. Kort daarop verschenen in het Haagse dagblad Avondpost
onder de kop “Soesterbergsche Janboel” artikelen, waaruit bleek dat het blad over informatie
beschikte waarmee de misstanden bij de Luchtvaartafdeeling op Soesterberg breed werden uitgemeten. Zo zou het administratieve beheer van de Technische Dienst niet kloppen, zou het
personeel in diensttijd en met rijksmiddelen privéwerkzaamheden verrichten en zou er een sfeer
van roddel en achterklap op Soesterberg heersen. Commandant Hardenberg, die over de zaak bij
minister Lambooy werd ontboden, kon uit eigen onderzoek naar aanleiding van de inmiddels
strafrechtelijk behandelde ontvreemdingen melden dat er geen aanleiding was om grootschalige onregelmatigheden te vrezen. Toch suggereerde hij een extern onderzoek omdat hij meende
dat de lva er recht op had de kritiek, zoals die in de publicaties was gespuid, te ontzenuwen.
Daarin ging hij voorbij aan de chef van de Generale Staf, die al opdracht had gegeven tot een
eigen intern onderzoek.146
Toen de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Oorlogsbegroting op 27 april 1927 ook
vragen over de toestand bij de lva op Soesterberg stelde, besloot minister Lambooy een commissie in te stellen om de kwestie te onderzoeken. Deze commissie, onder voorzitterschap van
de gepensioneerde generaal-majoor der Artillerie P.C. Bomert, kreeg als opdracht:
“…in verband met de bij de Luchtvaartafdeeling gepleegde strafbare feiten een onderzoek
in te stellen bij de genoemde afdeeling inzake: de administratie en het beheer van den technischen dienst in den uitgebreidsten zin; de maatregelen, welke worden genomen om diefstallen, in het algemeen, fraude te voorkomen; het verrichten, gedurende de werkuren, van
arbeid voor particulieren, met behulp van rijkswerktuigen en van rijksmaterialen.”147
De commissie ging grondig te werk en hoorde op Soesterberg een groot aantal medewerkers.
Het is van belang hier wat ruimer aandacht te schenken aan het rapport van de commissie-
Bomert, niet alleen omdat het een goede blik werpt op een schaduwzijde van de kleine, gesloten
gemeenschap op Soesterberg, maar ook vanwege de verregaande consequenties die het had op
de organisatie van de lva in de jaren dertig.
Op het punt van het administratief beheer constateerde de commissie dat de tot 1919 voor
de administratie verantwoordelijke adjudant-onderofficier der Militaire Administratie niet deskundig genoeg was voor het opzetten van een bedrijfsadministratie voor de Technische Dienst.
Daarom had de commandant, met instemming van het ministerie, de particuliere accountant
J. Knap voor vijf dagen per maand ingehuurd om een deugdelijke bedrijfsadministratie te voeren. Toen in diens administratie in april 1925, naar aanleiding van een onderzoek op instigatie
van Hardenberg, door de hoofdadministrateur van de Artillerie Inrichtingen G. Houtwipper
ernstige tekortkomingen waren vastgesteld, werd H.J. Zandvoort in dienst genomen als vaste
bedrijfsadministrateur op gelijk niveau als de chef Technische Dienst. Dat zij in 1927 de bedrijfsDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935

171

administratie nog steeds niet op orde hadden, was voornamelijk het gevolg van een gebrek aan
medewerking door de opeenvolgende chefs van de Technische Dienst, Stephan en Steensma, die
de administratie beiden te weinig prioriteit gaven. Doordat de administrateur en de accountant
bovendien verschil van inzicht hadden over het te hanteren systeem en de commandant-lva niet
deskundig was om daarin uitspraken te doen, volgde opnieuw een negatief oordeel van Houtwipper, die nu door de commissie-Bomert in de arm was genomen. Bovendien constateerde de
commissie dat Steensma, die het volledig vertrouwen van Hardenberg genoot, te veel zijn eigen
weg ging. Hij had weliswaar de productiviteit van de Technische Dienst belangrijk opgevoerd,
maar daarbij onvoldoende oog gehad voor de bedrijfseconomische kant. In haar aanbevelingen
stelde de commissie voor om de bedrijfsadministrateur in zijn systematiek te steunen en een
rijksaccountant controle te laten uitvoeren, waarbij de jaarstukken ter deskundige beoordeling
aan het departement van Oorlog moesten worden voorgelegd.148
Afgezien van de door de krijgsraad bestrafte gevallen was de commissie van diefstal op grote
schaal niets gebleken, maar de procedures rond de afvoer van overtollig en afgekeurd materiaal
moesten worden verbeterd. Van een “Augiasstal”, waar de Avondpost van had gesproken, was
volgens haar dan ook geen sprake. Meer moeite had zij met het – overigens door de commandant
toegestane – herstellen van privévervoermiddelen tijdens de diensturen. De commissie hekelde
ook het schoonhouden en onderhouden van de auto van de chef Technische Dienst door een
dienstplichtige in de garage van de lva, want dat soort voorrechten leidde tot scheve verhoudingen en tastte het gezag aan. Ook veroordeelde de commissie de situatie waarin werklieden
in diensttijd allerlei werkzaamheden, zoals het vervaardigen van radio’s en laswerkzaamheden,
voor elkaar en leidinggevenden verrichtten en ook handel dreven met eigendommen van het
leger. De commissie kritiseerde hierbij vooral dat leidinggevenden meewerkten aan het ontduiken van de order van de commandant die verbood dat personeel buiten de opgedragen diensten
zich ophield in de fabrieksruimten.149
Omtrent het leiderschap van de Luchtvaartafdeeling kwam de commissie tot de conclusie
dat de taak van de commandant-lva zeer veelomvattend was, wat Walaardt Sacré ook al eens
in zijn brief van 17 juni 1919 aan de minister van Oorlog had gesignaleerd. Hardenberg had het
evenzeer zo ervaren. Hij had al eerder tevergeefs om een extra hoofdofficier voor het korpscommando Soesterberg gevraagd. Door de omvang van zijn taken kon de commandant onvoldoende
aandacht schenken aan alle aspecten van zijn verantwoordelijkheden, wat ook de chef van de
Generale Staf beaamde.
Bijlage VI bevat een uitvoerige analyse door de commissie-Bomert van de complexiteit van
de taak van de commandant-lva. In de brief waarmee minister Lambooy het rapport van de
commissie-Bomert aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aanbood, nam hij afstand
van de negatieve publicaties en gaf hij Hardenberg alle steun:
‘‘De Commandant van de Luchtvaartafdeeling geniet mijn volle vertrouwen en ik heb niets dan
waardeering voor de wijze, waarop hij zijn moeilijke en veel omvattende functie vervult. Het is
mijn overtuiging, dat, voor zoover bij de onder zijn bevelen staande afdeeling tekortkomingen
zijn geconstateerd, deze buiten den persoon van den Commandant omgaan en dat het uitsluitend aan diens overstelpt zijn met werkzaamheden te wijten is, dat hij op enkele gedeelten
van het bedrijf een minder intensieve controle heeft kunnen uitoefenen, dan gewenst is gebleken. Het ligt in mijn voornemen een reorganisatie van den Staf van de Luchtvaartafdeeling te
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bevorderen in dien zin, dat de Commandant voor het militaire gedeelte van zijn taak wordt
bijgestaan door een tweeden hoofdofficier en dat de leiding van het technisch bedrijf, onder
algemeen toezicht van den Commandant der afdeeling, die verantwoordelijk blijft, worde
opgedragen aan een hoofdambtenaar, Chef van den Technischen Dienst die, als gelijkwaardig,
onder zijn bevelen krijgt den bedrijfsleider en den bedrijfsadministrateur.”150
Een maand later gaf minister Lambooy in een brief aan de chef van de Generale Staf opdracht
de maatregelen uit te voeren die de commissie had voorgesteld en die hij aan de Kamers had
gemeld. Daarbij stelde hij in het vooruitzicht dat hij op de reorganisatie van de Staf van de lva
nog nader zou terugkomen.151 Dit vraagstuk zou echter pas in 1932 door zijn opvolger worden
opgepakt en ingrijpende gevolgen hebben. De hele kwestie van de misstanden op Soesterberg
zou nog regelmatig terugkeren in het overleg van de minister met de Tweede Kamer. Dat begon
al op 9 december 1927, toen het antirevolutionaire Kamerlid Duymaer van Twist om een aparte
bespreking vroeg van de begrotingsartikelen voor de lva en van het rapport van de commissie-Bomert.152 Toen dit debat op 20 december plaatsvond, probeerde het socialistische Kamerlid
Ter Laan nog een apart onderzoek door de Tweede Kamer in te laten stellen, maar dat voorstel
kreeg geen meerderheid.153

De lva in de jaren twintig beschouwd
De belangrijkste uitdaging voor de beleidsmakers van het luchtwapen in de jaren twintig was
het binnen de strakke budgettaire kaders tot ontwikkeling brengen van een vredesorganisatie, waaruit in oorlogstijd de beoogde oorlogsformaties konden worden geformeerd. Op zich
bestond in Nederland onder de experts een goed beeld van de verschillende taken en mogelijk
heden van het luchtwapen. Desondanks besloot de legerleiding de taakstelling van de lva te
beperken tot de ondersteuning van het opperbevel en het Veldleger met verkenning en waar
neming. Dat paste in de dominante rol van het Veldleger bij de handhaving van de neutraliteit en
deze taakstelling was – naar het zich begin jaren twintig liet aanzien – met een beperkt budget te
realiseren. Bovendien was de internationale luchtdreiging in de jaren twintig niet van dien aard
dat grote aandacht moest worden besteed aan de luchtverdediging.
De nagestreefde oorlogssterkte in de eerste lijn werd tussen 1921 en 1929 opgevoerd van
66 naar 168 vliegtuigen, maar door de bezuinigingen konden in de tweede helft van de jaren
twintig onvoldoende vliegtuigen voor deze oorlogssterkte, laat staan voor de materieelreserve,
worden aangeschaft. De vredesorganisatie bezat geen enkele parate formatie en de lva was –
in lijn met de hele landmacht – in vredestijd uitsluitend een schoolinstituut. De capaciteit van
de vredesorganisatie kon binnen de strakke financiële kaders niet worden uitgebreid en liet
een beperkt aantal jaarlijks op te leiden vliegers en waarnemers toe. Net als elders in het leger
steunde de lva voor de vulling van de oorlogsorganisatie op een langzaam groeiend bestand
aan reservisten. Dit werd voor de vliegers nog eens versterkt door de introductie van het insti
tuut van maandvliegers en de vermindering van de actieve vliegerkern. Door een goede interne
organisatie van het vredesbedrijf slaagde de lva erin om in tien jaar tijd het aantal jaarlijkse
vlieguren te verdrievoudigen, waardoor de vliegopleiding en vooral het oefenen met waar
nemers professioneler konden plaatsvinden. De conclusie moet luiden dat het tien jaar kostte
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om vanuit het beginsel ‘kwaliteit boven kwantiteit’ een luchtwapen met bescheiden omvang en
beperkte taakstelling op te bouwen.

Tien jaar Hardenberg in perspectief
De tien jaren dat Joachim Hendrik Hardenberg commandant was van de Luchtvaartafdeeling,
vormen niet alleen het langste tijdperk dat één commandant het bevel voerde over het Nederlandse luchtwapen, maar besloegen ook ongeveer de helft van het Interbellum, de periode
waarover deze studie vooral gaat. Daarnaast is Hardenberg in tegenstelling tot zijn voorganger
Walaardt Sacré tot nu toe in de luchtvaartgeschiedschrijving nauwelijks belicht, reden genoeg
om wat uitvoeriger bij deze commandant stil te staan.
Hardenberg werd op 26 november 1875 in ’s-Gravenhage geboren en trad in augustus 1891
op vijftienjarige leeftijd (met dispensatie van de minister van Oorlog) in dienst als cadet op de
Koninklijke Militaire Academie voor het wapen der Infanterie. Vier jaar later werd hij benoemd
tot tweede luitenant bij het 5e Regiment Infanterie. Zijn luitenantsjaren bracht hij door bij verschillende regimenten, waaronder de Grenadiers en Jagers, gevolgd door een driejarige plaatsing (1903-1906) op het bureau van de Generale Staf. In november 1906 begon Hardenberg aan
zijn vorming tot generale-stafofficier aan de Hogere Krijgsschool, waarna hij drie jaar later weer
terugkeerde bij de troep. Drie jaar later volgde op 36-jarige leeftijd zijn bevordering tot kapitein
bij het 6e Regiment Infanterie. In mei 1916 en midden in de mobilisatieperiode werd Hardenberg
ingedeeld en geplaatst bij de Generale Staf. Afgezien van de waarnemerscursus die hij kort tevoren als een van de eersten op Soesterberg gevolgd had, was hij bij de Generale Staf niet verder in
aanraking gekomen met de militaire luchtvaart tot generaal Pop hem in de zomer van 1919 aanwees als nieuwe commandant van de Luchtvaartafdeeling. Niemand kon op dat moment bevroeden dat deze oudere stafofficier met weinig ervaring in de luchtvaart tien jaar lang zou fungeren
als boegbeeld van de lva. Hij zou in die tien jaar drie keer worden bevorderd, tot majoor op 1
november 1921, tot luitenant-kolonel op 1 februari 1925 en tot kolonel op 16 januari 1929.154 In
hoeverre deze bevorderingen en met name die tot kolonel te maken hadden met zijn carrière,
dan wel met de continuïteit bij de lva, is uit de archieven niet op te maken. De rang van commandant-lva was echter officieel vastgesteld als majoor en Hardenberg kon bij bevordering tot
luitenant-kolonel in die functie gehandhaafd blijven.
Hardenberg moest onder totaal gewijzigde omstandigheden voortbouwen op het fundament
dat Walaardt Sacré in de oorlogsjaren had gelegd. Al snel gaf hij er blijk van een helder beeld te
hebben van de vredestaak van de nog zeer jonge Luchtvaartafdeeling: een schoolinstituut als
deskundige kern om bij mobilisatie een luchtwapen ter ondersteuning van het Nederlandse
leger op de been te brengen. Door de steeds krapper wordende begrotingen moest de deskundige
kern, met name van vliegers, kleiner blijven dan hij wenste en werd de oorlogsorganisatie steeds
afhankelijker van reservepersoneel, toentertijd ‘verlofspersoneel’ genoemd. Het is Hardenbergs
verdienste geweest dat hij al snel het succesvolle systeem van reserveofficieren-waarnemer
instelde, maar een soortgelijke aanpak van het vliegerbestand via het maandvliegersinstituut
was minder effectief. Al gauw bleek dat de maandvliegers onvoldoende ervaring konden opbouwen, omdat het ministerie steeds zuiniger werd met het toekennen van het aantal vlieguren dat
nu eenmaal voor een groot deel de exploitatiekosten bepaalde. Bij het in de tweede helft van
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de jaren twintig alsmaar krimpende vliegurenbudget koos Hardenberg ervoor de opleiding van
waarnemers meer prioriteit te geven dan de eigen training van vliegers, wat zijn opvolger, Van
Santen, al in 1928 aan de kaak stelde.
Ondanks alle moeilijkheden wist Hardenberg in tien jaar tijd vrijwel uit niets toch een grote
vooruitgang in professionaliteit van het kleine Soesterbergse luchtwapen te bewerkstelligen,
zij het dat deze – overeenkomstig zijn opdracht – eenzijdig gericht was op de verkenningsen waarnemingsdienst. Hardenberg boekte resultaten doordat hij zich omringde met enkele
uiterst professionele deskundigen, zoals de chef vlieginstructeur Versteegh, het hoofd van de
waarnemersopleiding Simon Thomas, de uit Den Haag aangetrokken tactische leermeesters
Van Santen en Zegers, en de meest ervaren vlieger in het Nederlandse leger Van Heijst. Zij waren
er onder Hardenbergs consequente en duidelijke leiding verantwoordelijk voor dat de lva een
klein, maar kwalitatief hoogstaand luchtwapen werd, wat ook de vele buitenlandse bezoekers
niet ontging. Met gepaste trots citeert Hardenberg in het Gedenkboek 1938 het toonaangevende
Britse luchtvaarttijdschrift The Aeroplane, dat meldde: “Of the European Nations, certainly the
most efficient Air Force is that of Holland. It is very small, but within its limitations it is quite up
to our standards.”155 Dat oordeel kan gelet op de prestaties van Nederlandse vliegers in buitenlandse wedstrijden worden onderschreven. Voor een deel was deze reputatie ook een gevolg van
het uitstekende en betrouwbare vliegend materieel van Fokker, dat in de jaren twintig in de
wereld inderdaad toonaangevend was.
Hardenbergs verantwoordelijkheid en belangstelling lagen echter niet alleen bij het leiding
geven aan de lva, op zich al een veelomvattende taak. Hij was zich er ook van bewust dat er
binnen het departement van Oorlog en de Generale Staf nauwelijks enige deskundigheid op
luchtvaartgebied was. Het gevolg was dat hij ook door deze instanties nauw betrokken werd
bij de beleidsvorming binnen het departement van Oorlog, zoals het opstellen van de jaarlijkse
begroting, maar ook bij de interdepartementale aangelegenheden, zoals de ontwikkeling van
de met de militaire luchtvaart nauw verweven burgerluchtvaart. Ook was hij nauw betrokken
bij de telkens weer opduikende discussie over de samenvoeging van de vliegdiensten van leger
en marine. Zo maakte hij bijvoorbeeld ook deel uit van de commissie-Woltman in 1926. Al deze
zaken brachten veel correspondentie via de Generale Staf met zich mee, en aangezien Hardenberg ook nauwelijks over een adequate staf beschikte, kwam veel van dit stafwerk bij hem zelf
terecht. Uit de archieven blijkt overigens dat de chef van de Generale Staf en de minister Hardenbergs op schrift gestelde zienswijzen over het algemeen overnamen. Een uitzondering was
de door Hardenberg op grond van efficiency vurig bepleite samenvoeging tussen lva en mld,
waar minister Lambooy – die daar zelf overigens ook voorstander van was – na krachtig aandringen vanuit de marineleiding niet toe overging.
Hardenberg besefte dat het voor de nog onbekende Luchtvaartafdeeling bijzonder belangrijk
was naamsbekendheid en draagvlak te hebben, zowel binnen het leger als bij het Nederlandse
volk. Het opstellen en in brede kring verspreiden van het Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten 1925 en het organiseren van gezamenlijke oefeningen, niet alleen met de onderdelen
van het Veldleger, maar ook met de luchtverdedigingskringen en de schietseries met de artillerie
in Oldebroek, zorgden langzaam maar zeker voor de integratie van de lva in de landmachtorganisatie. Vaak werden oefeningen afgesloten met enkele vliegdemonstraties, liefst van de ‘Vijf
Vingers van één Hand’. Ook werden ieder jaar op Soesterberg klassen van de Koninklijke Militaire
Academie, de Hoofdcursus en de Hogere Krijgsschool ontvangen en rondgeleid.
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Het was in de jaren twintig trouwens een komen en gaan op Soesterberg van Nederlandse
hoogwaardigheidsbekleders en maatschappelijke instanties. Hardenberg hield dan voor hen een
lezing met lichtbeelden en verzorgde een rondleiding, meestal afgesloten met een kleine vliegdemonstratie. De dienstbaarheid van de lva aan de Nederlandse samenleving kreeg op verschillende manieren vorm, variërend van het verrichten van de dagelijkse weervluchten en het vervaardigen van de talrijke luchtfoto’s voor de burgerlijke overheid tot de hulpverlening tijdens de overstroming in het Rivierengebied in 1926. Hardenberg was er speciaal op gebrand dat bij de grote
luchtvaartmanifestaties van de jaren twintig, zoals de Indië-vluchten en de luchtvaarttentoon
stellingen, de lva prominent aanwezig was, hetzij met leden van de bemanning, hetzij met vliegtuigen en demonstraties. Hardenberg toonde zich zo een uitstekend ambassadeur van de lva en
hij probeerde bij dat soort gelegenheden altijd zelf aanwezig te zijn en het woord te voeren, vaak
ook als vertegenwoordiger van de minister van Oorlog. Hij arriveerde bij voorkeur per vliegtuig,
wat altijd wel een speciale vermelding in de verslaggeving in de dagbladen opleverde. Ook het
optreden van Nederlandse escadrilles in het buitenland en de ontvangst van vele buitenlandse
delegaties op Soesterberg, vaak in combinatie met een bezoek aan de Fokker-fabriek, droegen bij
aan een intensieve berichtgeving over de goede reputatie van de lva.
Hardenberg was ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de burgerluchtvaart in die eerste
jaren uitsluitend mogelijk was met ruime steun vanuit de militaire luchtvaart. De luchtvaart
infrastructuur was nog uitsluitend in militaire handen. Niemand wist hoe de burgerlucht
vaart zich zou ontwikkelen, maar ook in andere landen zagen de militairen de burgerlucht
vaart als een potentieel om bij mobilisatie te kunnen vorderen. Hardenberg was met vele
andere autoriteiten op Schiphol toen op 17 mei 1920 de eerste klm-luchtlijn Amsterdam-Londen werd geopend met de aankomst van een nog gehuurd Brits vliegtuig. Tijdens de lunch kon
hij namens de minister van Oorlog verklaren dat de militaire luchtvaart niets zou nalaten om
de burgerluchtvaart te steunen.156 Het vliegveld Schiphol, dat uiteindelijk zou uitgroeien tot
nationale luchthaven en thuisbasis van de klm, was aanvankelijk alleen voor de lva aangelegd. De exploitatie kon na het nodige geharrewar op de gemeente Amsterdam worden afgewenteld, terwijl het vliegveld toch voor de lva beschikbaar bleef en zij als eigenaar de Rijkshavenmeester bleef leveren.157 Ook zag Hardenberg in dat de klm een uitstekend reservoir
was voor de onderbrenging van ervaren lva-vliegers, die daar hun vliegvaardigheid konden
vergroten en toch beschikbaar bleven voor mobilisatie zonder dat het geld op de Oorlogsbegroting kostte. Zo was de klm-vloot in oorlogstijd een bron voor het vorderen van bombar
dementsvliegtuigen, terwijl de voortschrijdende civiele luchtvaarttechniek ook voor de lva
positieve effecten had. In de uit de lva afkomstige Albert Plesman had Hardenberg een goede,
maar niet altijd gemakkelijke tegenpartij. Ook ondervond hij steun van generaal b.d. Snijders,
die nog zeer actief was in de burgerluchtvaart, met name in het Comité Vliegtocht Nederland-Indië, en die zich regelmatig op Soesterberg liet zien.
In 1922 schreef Hardenberg op verzoek van luitenant-generaal b.d. W.G. de Bas het lucht
vaarthoofdstuk voor het Gedenkboek 1898-1923 dat ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina door een grote groep Nederlanders werd samen
gesteld. Hij voorzag zijn bijdrage van enkele indrukwekkende luchtfoto’s.158 Hardenbergs autoriteit bleef niet beperkt tot de luchtvaart alleen. Hij was een trouw bezoeker van de bijeenkomsten van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, die destijds vaak zelfs door
de minister werden bijgewoond, en liet zich daarbij ook uit over algemene militaire onderwer
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pen. Hij mengde zich bijvoorbeeld in de discussie op 21 januari 1927 – die tot half twee ’s nachts
duurde – over een spreekbeurt die luitenant-kolonel P. Donk op 17 december 1926 had gehouden over het gevoelige onderwerp om het verlofkader ook een taak te geven bij de opleiding van
dienstplichtigen. Daarover waren de meningen binnen het leger zeer verdeeld; de tegenstanders
vonden dit juist een taak voor het beroepskader en daarmee kon ook een verdere bezuiniging
op de omvang van het beroepskader worden vermeden en ten slotte vreesden zij ‘Zwitserse toestanden’. Hardenberg schaarde zich echter achter zijn collega Donk die op de Generale Staf ook
de luchtvaartzaken behartigde. Enige tijd later liet een dagblad zich lovend uit over de manier
waarop Hardenberg zich tijdens die bijeenkomst in de discussie had gemengd:
“Onder de van sympathie met het plan Donk getuigende speeches blonk speciaal uit de voor
de vuist uitgesproken en inderdaad schitterende rede van den commandant van den Luchtvaartafdeeling, den luitenant-kolonel van den Generalen Staf J.H. Hardenberg, wiens woord
door den vorm, waarin het was gegoten, maar vooral door den zoo logischen inhoud, grooten indruk op de vergadering moet hebben gemaakt.”159
Al met al groeide Hardenberg in de loop van de jaren twintig uit tot een gerespecteerd commandant voor zijn personeel. Hij was een alom gewaardeerd deskundige op luchtvaartgebied
binnen de Nederlandse militaire organisatie en een in de luchtvaartwereld graag geziene hoogste Nederlandse militaire luchtvaartautoriteit. Des te harder kwam de klap in april 1927 aan toen
er – naar later bleek – in een dagblad sterk overtrokken negatieve berichtgeving over de lva op
Soesterberg verscheen. Het diepgaande onderzoek van de commissie-Bomert bracht opluchting
en plaatste de inmiddels bestrafte vergrijpen in het juiste daglicht, maar vestigde de aandacht
tegelijkertijd ook op een aantal minder gewenste toestanden op administratief gebied en op het
falend leiderschap binnen de Technische Dienst. Zowel de commissie als generaal Van der Palm
en minister Lambooy moesten constateren dat Hardenberg eigenlijk te veel verschillende taken
had, zodat deze situatie hem niet kon worden aangewreven. Het ministerie bood intussen ook
niet echt een afdoende organisatorische oplossing voor dit probleem; de daarvoor noodzakelijke
extra stafofficier kon niet worden vrijgemaakt.
De bezuinigingsproblemen stapelden zich ondertussen verder op en minister Lambooy
begon zich steeds meer in detail met de lva te bemoeien. In het laatste kwartaal van 1928 werd
Hardenberg tijdens zijn afwezigheid als commandant waargenomen door majoor Van Santen.160
Spoedig na zijn terugkeer op 1 januari 1929 volgde Hardenbergs bevordering tot kolonel. Op 22
augustus dat jaar werd bekend dat hij met ingang van 1 november 1929 eervol van zijn functie
zou worden ontheven in verband met zijn benoeming tot commandant van de IVe Infanteriebrigade in Arnhem.161 De pers speculeerde dat zijn opvolger op Soesterberg majoor W.F. Sillevis
zou zijn, toegevoegd hoofdofficier luchtverdediging van de Generale Staf.162 Uiteindelijk werd
het toch majoor Van Santen, die zich inmiddels al had geroerd over het gebrek aan geoefendheid
van het vliegend personeel.
Op donderdag 31 oktober 1929 nam kolonel Hardenberg na tien jaar afscheid van het Soesterbergse luchtwapen. In de middag stond de hele lva, zestig officieren en vijfhonderd onderoffi
cieren, burgers en minderen, rond het monument aangetreden. Eerst reikte Hardenberg nog
een koninklijke onderscheiding uit aan sergeant-majoor-vlieger J. Bakkenes. Hardenberg zelf
had een dag eerder uit handen van minister Deckers de ridderorde van de Nederlandse Leeuw
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ontvangen, die hij zei te beschouwen als een beloning voor het hele korps. Vervolgens droeg hij
het commando over de lva op aan majoor Van Santen en volgde een defilé.
Lang zou Hardenberg niet in Arnhem blijven, want al na enkele maanden werd hij in de
rang van generaal-majoor benoemd tot Inspecteur der Infanterie en tevens belast met het uitvoeren van speciale opdrachten voor de minister van Defensie.163 Hij verliet op 1 oktober 1932
op 56-jarige leeftijd de actieve militaire dienst als luitenant-generaal-titulair, maar zou aan het
eind van de jaren dertig nog terugkeren in actieve dienst en fungeren als commandant van de
gemobiliseerde luchtverdedigingskring Rotterdam/‘s-Gravenhage. Op 26 februari 1939 overleed
hij plotseling in Den Haag. Aan deze voortreffelijke officier heeft de luchtvaart in Nederland veel
te danken gehad en de lva in het bijzonder. Hardenberg voerde een consequent beleid, waarbij
hij professionaliteit en kwaliteit boven omvang en een te grote spreiding van taken stelde.

Crisisjaren voor de lva 1930-1935
Voor majoor van de Generale Staf Jacob Jan van Santen, die de functie van commandant-lva op 31
oktober 1929 van Hardenberg overnam, was het begin van de jaren dertig in meerdere opzichten
een crisisperiode. Hij kreeg niet alleen te maken met de gevolgen van de economische wereldcrisis die nog diepgaander overheidsbezuinigingen eiste, maar in 1932 ook met de als voortvloeisel
uit het rapport van de commissie-Bomert doorgevoerde afsplitsing van de Technische Dienst,
wat veel opschudding veroorzaakte. Al voor zijn aantreden, toen hij gedurende de laatste drie
maanden van 1928 Hardenberg wegens diens ziekte waarnam, had hij via de Generale Staf de
slechte geoefendheid en geringe vulling van met name vliegend personeel onder de aandacht van
de minister gebracht. Dat had erin geresulteerd dat het aantal vlieguren in 1930 mocht stijgen
en er een serie Fokker D.XVI-jachtvliegtuigen kon worden gekocht. Net als Hardenberg in 1919
begon Van Santen met een reorganisatie van de lva om de vredesorganisatie beter op de oorlogsorganisatie af te stemmen en de opleiding van de vliegers te verbeteren. Maar in de jaren na 1930
moest opnieuw worden bezuinigd en bereikte de effectiviteit van de lva zelfs een dieptepunt.

Van Santens reorganisatie van 1930
Van Santen was in 1903 via de kma artillerieofficier geworden en na een gevarieerde carrière
aan het einde van de Eerste Wereldoorlog als kapitein toegelaten tot de Hogere Krijgsschool.
Nadat hij van 1920 tot 1925 als tactisch leermeester bij de lva had gefunctioneerd en in die tijd
was opgeleid tot waarnemer en daarna ook het groot militair vliegbrevet had gehaald, was hij
een actief maandvlieger gebleven. Daarmee was hij in 1929 de eerste commandant die ook een
flinke operationele vliegervaring had en zich dan ook actiever met de training en oefening van
vliegers ging bezighouden. Al in 1928 had hij namens Hardenberg gewezen op de – voornamelijk
door gebrek aan vlieguren en de korte actieve diensttijd – onvoldoende gereedheid voor de oorlogstaken van de vliegers die de Vliegschool in Soesterberg afleverde. Ook had hij gewezen op de
onevenredige verdeling van vlieguren onder Hardenberg: te veel aandacht voor de opleiding van
waarnemers en te weinig ruimte voor de eigen training van vliegers voor hun oorlogstaak in de
gevechtsvliegdienst, zoals oefening in het luchtgevecht en in het formatievliegen.
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Vastbesloten hier onmiddellijk iets aan te doen en refererend aan een persoonlijke opdracht van
de chef van de Generale Staf, generaal-majoor H.A. Seyffardt, om zonodig de organisatie aan te
passen,164 toonde de Van Santen zich meteen daadkrachtig. Al op 12 november 1929 maakte hij
zijn voornemen bekend: de oprichting van een Jachtvliegtuigafdeeling (java) als school voor
jachtvliegers en een hergroepering van bestaande vliegtuigafdelingen in twee Vliegtuiggroepen conform de oorlogsorganisatie, alsmede vorming van een vliegtuigafdeling voor proefne
mingen. Deze aanpak kreeg de instemming van Seyffardt, maar deze wenste, gelet op eerdere
discussies, wel nadere informatie over de toestand van de vliegvaardigheid van het vliegend
personeel.165 In een uitvoerig document rapporteerde Van Santen dat op 1 januari 1930 met het
beschikbare actief dienend èn reservepersoneel bij mobilisatie als eenheden konden worden
uitgebracht: één onvolledige java (4/5 der sterkte); één onvolledige zelfstandige verva (2/3 der
sterkte); twee volledige Vliegtuiggroepen en één bomva (met gevorderde klm-vliegtuigen). Ook
somde hij drie grote problemen van de lva op, te weten het geheel onvoldoende gemiddelde peil
van de vliegvaardigheid, de onvoldoende reserve aan vliegers (slechts een kwart in plaats van
tweederde van de sterkte) en het zeer grote tekort aan officieren-vlieger (slechts 20 van de 34 die
nodig waren).166 Dat laatste werd onder meer veroorzaakt doordat inmiddels zeven reserveofficieren-vlieger waren overgegaan naar de mld, die een betere rechtspositie bood. Om het tekort
terug te dringen verzocht Van Santen de minister om in 1930 en 1931 twaalf extra officieren in
de vliegopleiding toe te laten, boven het in de Luchtvaartbeschikking toegestane aantal van 24
leerlingen. Dit voorstel wees de minister in zoverre af dat er geen extra geld voor de opleidingen
mocht worden uitgetrokken.167
Met ingang van 1 februari 1930 gold de nieuwe vredesorganisatie van de lva,168 waarbij
de volgende nieuwe verbanden ontstonden (die tevens de kern waren waaruit bij mobilisatie
meerdere soortgelijke eenheden konden worden gevormd): de Jachtvliegtuigafdeeling (java)
onder kapitein H. van Weerden Poelman; de Zelfstandige Verkenningsvliegtuigafdeeling
(verva) onder kapitein A.K. Steup; de Ie Vliegtuiggroep (I vlg) onder kapitein G.P. van Hecking
Colenbrander; de IIe Vliegtuiggroep (II vlg) onder kapitein F. Raland; de Bombardeervliegtuig
afdeeling (bomva), mobilisabel onder luitenant I.A. Aler en de Proefvliegtuigafdeeling (pva)
onder luitenant W.H. Wijnkamp.
Het Depot onder de vlieger in algemene dienst kapitein F.A. van Heijst en de Vliegschool
onder kapitein W.C.J. Versteegh bleven ongewijzigd. De belangrijkste verandering was dat potentiële jachtvliegers al tijdens de vliegopleiding werden geselecteerd en dan bij de java hun verdere gespecialiseerde scholing kregen, aanvankelijk op de Fokker C.V-tweepersoonsjager en de
verouderde D.VII, maar al spoedig op de in 1931 instromende nieuwe eenpersoonsjager Fokker
D.XVI. Ook de verschillende afdelingen van de beide vliegtuiggroepen kregen meer gelegenheid
om aan integrale oefening te doen. Voorts moesten de afdelingen voorbereidingen treffen om bij
mobilisatie als kern te dienen voor de vorming van de in de oorlogssterkte benodigde afdelingen.

Nieuwe accenten onder Van Santen
Ook in de praktijk wilde Van Santen duidelijk maken dat hij een uitgesproken prioriteit legde bij
de oefening van vliegers, zoals bijvoorbeeld in het formatievliegen. Een bijzondere toepassing
was het in gesloten formatie bombarderen van doelen op het schietterrein bij Oldebroek door
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een afdeling van negen C.V-vliegtuigen, die op 14 april 1930 door een grote groep militaire autoriteiten werd gadegeslagen en grote indruk maakte.
Een eerste gelegenheid voor publiek optreden van een grote escadrillevlucht (een ‘Balbo’),169
deed zich voor op 27 juli 1930 op Schiphol met de huldiging van de klm-vlieger Evert van Dijk,
die samen met de Amerikanen Kingsford Smith, Stannage en Saul met de Fokker F.VII/3m ‘Southern Cross’ de Atlantische Oceaan in westelijke richting was overgevlogen. Het door een grote
menigte aanschouwde eerbetoon van de lva bestond uit een grote formatievlucht die Van Santen aanvoerde in een commandogroep van drie vliegtuigen, gevolgd door twee escadrilles van
negen verkenners, daarachter het jachtescadrille van vijf toestellen, gevolgd door twaalf vliegtuigen van de Vliegschool. Hoog in de lucht cirkelden drie reservevliegtuigen om eventueel
opengevallen plaatsen in te nemen. Na de overvlucht gaf de jachtescadrille nog een demonstratie.170 Op 1 september dat jaar vloog ter gelegenheid van Koninginnedag een soortgelijk
luchtdefilé met veertig vliegtuigen in gesloten verband onder leiding van Van Santen over het
Haagse Malieveld. Aan het eind van het jaar had de lva een recordaantal van 20.208 vlieguren
gerealiseerd171 en kon Van Santen in zekere zin tevreden zijn. Ook in het buitenland was de lva
actief geweest. Zo voerden escadrilles onder leiding van de kapiteins Van Weerden Poelman en
Versteegh respectievelijk in Antwerpen en Brussel demonstraties uit, terwijl luitenant Sandberg172 met groot succes voor de Fokker-fabriek met een D.XVI-jager optrad op een internationaal vliegconcours in Boekarest. Roemenië schafte dit vliegtuigtype vervolgens aan.173
Begin december 1930 bracht Van Santen met chef Technische Dienst Steensma en pva-commandant Steup een driedaags bezoek aan de Parijse Luchtvaartsalon om zich te oriënteren op
nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaart. In hun uitvoerig verslag aan de chef van de Generale
Staf en de minister rapporteerden zij over de overgang op metaalbouw bij oorlogsvliegtuigen,
over verschillende pogingen om de geringe gevechtswaarde van verkenningsvliegtuigen op
te voeren, over de verregaande evolutie van het eenpersoonsjachtvliegtuig (interceptor), maar
ook over de multiplace de combat, een gevechtsvliegtuig dat zich gedurende langere tijd in de
lucht moest kunnen handhaven. Een voorbeeld van dit laatste toestel, de Franse Amiot 140M,
met zijn vuuruitwerking naar alle zijden, twee motoren van 700 pk en goede snelheid en stijgvermogen, werd uitvoerig beschreven.174 Op 27 juni 1931 woonde een aantal officieren van de
lva de grootse Royal Air Force Display op het Londense vliegveld Hendon bij. Zij waren daar
per driemotorig Fokker-vliegtuig naar toe gevlogen. Ook Soesterberg werd regelmatig door
buitenlands bezoek aangedaan en op 23 oktober 1931 was prins Hendrik er te gast. Hij toonde
zich zeer onder de indruk van de enorme vooruitgang sinds zijn bezoek in 1918.
Dankzij de jarenlange goede verstandhouding tussen de lva en het knmi in De Bilt ontving Van Santen via de minister van Defensie in 1932 het verzoek een bijdrage te leveren aan
de aërologische en klimatologische waarnemingen in het Noordpoolgebied in het kader van
het Tweede Internationale Pooljaar. Dat kwam er concreet op neer dat de lva op IJsland met
twee D.VII-jachtvliegtuigen meteorologische waarnemingen zou gaan verrichten, zoals dat op
Soesterberg al sinds jaar en dag gebeurde. De leider van deze expeditie, eerste luitenant J.H.
van Giessen, reisde op 18 juli 1932 per Scandinavië-lijn van de klm naar zijn bestemming om
daar voorbereidingen te treffen.175 Kort daarop vertrokken ook wachtmeester-vlieger H. Bosch
en sergeant-vliegtuigmaker C. van der Leden met de twee vliegtuigen en de nodige reservedelen per schip naar Reykjavik. Tot 22 september 1933 werden daar voor het Nederlands Aërologisch Station gedurende 500 vlieguren in de koude lucht waarnemingen verricht tot boven
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zesduizend meter hoogte. De met deze uitzending verkregen waarnemingsgegevens leverden
een beter inzicht op in het weer in de polaire gebieden, wat later van groot belang zou zijn voor
het ontwikkelen van de Noord-Atlantische vliegroute via IJsland.176
Begin februari 1932 richtte Van Santen aan de minister het verzoek om een nieuw uniform
voor het luchtvarend personeel te mogen invoeren. Dat vloog in die tijd in het ongemakkelijke
lichtgroene of zwarte uniform met daarover een dikke warme vliegeroveral. Van Santen wilde
de staande kraag vervangen door een liggende kraag en de kleur van het uniform in dezelfde
grijsblauwe tint uitvoeren als dat van de Britse, Belgische en Italiaanse luchtmachtuniformen;
ook de kepie moest worden vervangen door een gemakkelijker in het vliegtuig op te bergen
platte pet. Hoewel argumenten als veiligheid, gemak en bestendigheid tegen vetvlekken werden gebruikt, wilde Van Santen uiteraard de internationale luchtmachtmode volgen en zo een
zelfstandiger positie van het luchtwapen onderstrepen. Hoewel generaal Seyffardt positief
over het verzoek adviseerde, wees de minister het voorstel resoluut van de hand, waarbij zijn
enige concessie was dat het luchtvarend personeel een slappe staande kraag in zijn uniform
mocht laten zetten.177
De viering van het twintigjarig bestaan van de lva op 1 juli 1933 verliep in verband met
de crisissituatie uiterst sober, maar geheel in stijl besloot Van Santen tot het houden van een
grote eskadervlucht met 62 vliegtuigen over een groot gedeelte van Nederland. Deze indrukwekkende formatievlucht viel samen met de vlucht van de Italiaanse generaal Balbo die met 25
Savoia-bommenwerpers als onderdeel van zijn propagandavlucht van Italië naar Zuid-Amerika op het IJ bij Schellingwoude was neergestreken.178

Vergaande bezuinigingen onder minister Deckers
Op 22 april 1930 legde de chef van de Generale Staf de ontwerpbegroting-1931 voor de lva
voor aan de nieuwe minister van Defensie dr. L.N. Deckers, die eind augustus 1929 zijn partij
genoot Lambooy was opgevolgd. In deze lva-begroting was een totaalbedrag opgenomen van
3.440.421 gulden, ruim dertig procent meer dan in voorgaande jaren. Generaal Seyffardt lichtte
dat bedrag als volgt toe:
“Aangezien ik het een belang van de hoogste orde acht, dat zoo spoedig mogelijk eene organisatie der luchtstrijdkrachten wordt bereikt, welke in overeenstemming is met de taak,
die haar in onze landsverdediging moet worden opgedragen, meen ik verplicht te zijn deze
aanzienlijke verhooging van de luchtvaartbegrooting aan U te moeten voorleggen.”
Voor Seyffardt was de maat kennelijk vol. Hij wilde niet alleen het aantal van 20.900 vlieguren
opbrengen, maar ook door aanschaf van vijf extra D.XVI-jagers en tien extra C.V-verkenners
de oorlogssterkte in 1931 op één zelfstandige verva, drie java’n, drie vliegtuiggroepen en één
bomva brengen.179 In de ontwerpbegroting die de minister op Prinsjesdag 1930 naar de Kamer
stuurde, had hij echter het materieelsartikel 112 voor aanschaf en onderhoud van vliegtuigen
teruggebracht van 1.543.000 gulden tot 901.000 gulden. Daarmee konden uiteindelijk slechts
vijf Fokker C.Vd-tweepersoonsjagers worden aangeschaft, waarvoor op de laatste dag van 1931
het contract werd getekend.
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Toen de lopende lva-begroting eind 1930 door de aanschaf van parachutes dreigde te worden
overschreden, leidde dat tot een vinnige brief van minister Deckers aan de chef van de Generale
Staf. Deckers uitte daarin een onverholen dreigement:
‘‘Indien de tot dusver als einddoel gedachte oorlogssamenstelling der luchtstrijdkrachten (4
Ja.V.A.’s; 1 zelfstandige Ver.V.A.; 5 vliegtuiggroepen; 2 Bom.V.A.’s), welke organisatie een der
belangrijkste grondslagen vormt voor de jaarlijksche aanschaffingen en voor den omvang
van het bedrijf der Luchtvaartafdeeling, slechts kan worden bereikt, wanneer de jaarlijks
op de artikelen 111 en 112 der begrooting uit te trekken bedragen aanzienlijk hooger zouden
worden gesteld en m.a.w. het te voorzien is, dat het in uitzicht genomen einddoel met de
gedurende de laatste jaren beschikbaar gestelde gelden niet zal kunnen worden bereikt en
het daarop ingerichte bedrijf niet zal kunnen worden gaande gehouden, dan zal het noodig
zijn bedoelde oorlogsorganisatie nog eens nader in overweging te nemen.”180
Deze brief van de minister, waarin hij het ‘ambitieniveau’ van de militaire luchtvaart ter discussie stelde, was voor generaal Seyffardt aanleiding om de minister per even stevige brief te antwoorden. Dat resulteerde in een van de helderste pleidooien van de hoogste Nederlandse militair
voor het luchtwapen in het begin van de jaren dertig. Hij wees de minister erop dat Nederland
met zijn kwetsbare strategische ligging in feite een veel groter luchtwapen nodig had dan op
basis van de door de budgettaire mogelijkheden gedicteerde legersterkte eind jaren twintig was
vastgesteld. Deze door Seyffardt als absoluut minimum beschouwde sterkte van het luchtwapen was nog lang niet bereikt, maar moest volgens hem stapsgewijs worden gerealiseerd, ook al
vergde dat een aanzienlijke verhoging van het lva-budget.181 De belangrijkste passage uit deze
brief is integraal in bijlage VIII weergegeven.
Ook binnen zijn eigen departement stuitte minister Deckers op weerstand tegen verdere
bezuinigingen op de luchtstrijdkrachten. Luitenant-kolonel K.E. Oudendijk, het hoofd van de
IVe Afdeling B (materieel landmacht) zei in een pittige nota dat “voor de Nederlandsche strijd
macht bij de vervulling van haar defensieve taak geen onderdeel van het leger van zoo groote
beteekenis is als de Luchtvaartafdeeling.” De lva diende in zijn ogen volledig paraat te zijn om
het eerste offensieve optreden van een vijand met vliegtuigen te kunnen weerstaan en verkenning van zijn opmars mogelijk te maken. Er was in de jaren twintig gekozen voor een kleine,
maar met jaarlijkse aankopen te moderniseren luchtmacht. Die aankopen waren in de jaren 19231926, toen jaarlijks gemiddeld 740.000 gulden was uitgetrokken voor nieuwe vliegtuigen, redelijk
gelukt, maar in de volgende vier jaar (1927-1930) was er geen substantiële modernisering van de
vloot geweest. Het voor aanschaf van vliegtuigen beschikbare bedrag was gedaald tot gemiddeld
303.000 gulden, terwijl de stuksprijs van bijvoorbeeld een verkenningsvliegtuig in die tijd was
gestegen van 31.000 à 32.000 gulden in 1923 tot 51.000 à 56.000 gulden in 1930. Daardoor was de
koopkracht met 75 procent gedaald. Met een voor 1931 tot 240.000 gulden teruggebrachte begrotingspost konden nog geen vijf vliegtuigen worden aangeschaft, zodat “de waarde van de L.V.A.”,
aldus Oudendijk, “voor onze weermacht zeer snel en sterk achteruit gaat.” Oudendijk wees nog
op een ander effect, namelijk dat de Nederlandse vliegtuigindustrie bij zulke kleine bestellingen
niet alleen zeer afhankelijk werd van export, maar dat buitenlandse kopers ook nauwkeurig in
de gaten hielden wat er op de thuismarkt gebeurde. Met het zuinige aanschafbeleid dreigde de
minister het voortbestaan van de voor de Nederlandse luchtvaart zo belangrijke vliegtuignijver182
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heid in de waagschaal te stellen.182 Zo vroegen de naaste adviseurs van de minister in 1930 de
nodige aandacht voor de problemen bij de lva, maar dat resulteerde niet in begrip bij minister
Deckers, die binnen het kabinet aan stevige bezuinigingen moest vasthouden en van minister
van Financiën jhr. D.J. de Geer geen enkele ruimte kreeg. Het zou nog erger worden.
Begin 1931 werd na intensief stafwerk een nieuwe Luchtvaartregeling van kracht als organisatorische grondslag voor de lva, ter vervanging van de uit 1922 stammende en in 1924 nog
gewijzigde Luchtvaartbeschikking. De nieuwe regeling bracht alle bepalingen rond rekrutering,
keurings- en opleidingseisen, salariëring, toelagen en rechtspositie van luchtvarend personeel
(vliegers, waarnemers, luchtschutters, en luchtvaarttroepen) samen.183
Of dit proces ertoe bijdroeg is niet meer te reconstrueren, maar dat jaar kreeg de vaste kern
aan vliegers opnieuw de volle aandacht van de minister in zijn zoektocht naar verdere besparingen. Op 31 juli 1931 bepaalde minister Deckers dat de vaste kern voor de lva, die eind 1928 op 54
vliegers was gesteld, verder zou worden beperkt tot 46 vliegers, namelijk 35 officieren en slechts
elf onderofficieren. De minister droeg zelfs de verdeling op, zoals weergegeven in tabel 4.6.

Tactisch verband

Officieren

Onderofficieren

Totale vliegersterkte

Vliegschool

4

2

6

Iste Vliegtuiggroep

9

2

11

IIde Vliegtuiggroep

9

2

11

Proefvliegtuigafdeeling

6

2

8

Jachtvliegtuigafdeeling

6

3

9

Staf der Luchtvaartafdeeling

1

Totaal

35

1
11

46

Tabel 4.6. De door minister Deckers in 1931 vastgestelde vaste vliegerkern van de lva.
Bron: na 2.13.70, inv. 1329: Nota van de minister van Defensie aan commandant-lva van 31 juli 1931, Geheim Litt. R.87.

Aangezien de vaste kern op dat moment uit 26 officieren en 23 onderofficieren bestond, betekende deze opdracht van de minister niet alleen dat de kern moest inkrimpen, maar ook dat het
aantal officieren moest toenemen. Het meest pijnlijk was echter de vaststelling van de minister dat van de zeventien onderofficieren met een verbintenis voor onbepaalde tijd er voor ten
minste zeven man een andere bestemming moest worden gezocht. Dat kon door toekenning
van een niet-vliegende administratieve functie bij de lva, of door terugplaatsing naar hun oorspronkelijke korps.184 Hier werd de lva gedwongen mee te gaan in de algemene bezuinigingsmaatregel ter verdere uitdunning van de beroepskern van de landmacht, die de organisatie nog
verder afhankelijk maakte van het onbevredigende instituut van de maandvliegerij. Eerder had
de Generale Staf bij het opstellen van de begroting voor 1932 berekend dat de lva begin dat jaar
zou uitkomen op een mobilisabel totaal van 150 vliegers, dus inclusief de dertien vliegers bij de
klm, dertig maandvliegers en vliegers in opleiding.185 Tegen een poging van het departement
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van Defensie in 1932 om de geringe ervaring van de maandvliegers te verbeteren door ze extra
(goedkope) vlieguren te laten maken op de lichte sportvliegtuigen van de Nationale Luchtvaartschool (nls), verzette Van Santen zich. Het ging er Van Santen juist om de maandvliegers meer
ervaring op de moderne gevechtsvliegtuigen te laten opdoen.186
Begin 1932 was het bezuinigend oog van de minister ook weer op het technisch personeel
gevallen, want Van Santen kreeg opdracht te kijken of het aanbeveling verdiende om de militaire
(hoofd)werktuigkundigen in burgerlijke dienst te laten overgaan.187 Kennelijk had de minister in
het rapport van de commissie-Bomert gelezen dat burgertechnici goedkoper waren dan militairen. Op een totaal bestand van 252 man technisch personeel werkten er op dat moment al 74 burgers op arbeidscontract bij de lva. De commandant-lva en zijn chef van de Technische Dienst
voerden allerlei bezwaren aan tegen de verdere overgang naar de burgerstatus, omdat het vliegen hangarbedrijf met depot, alsmede de radio- en fotoafdelingen, wapenkamer, garage, magazijn en vliegmedische dienst gelet op hun oorlogstaak met militair personeel te velde moesten
kunnen trekken. Ook waren er bij de reorganisatie tien jaar eerder bindende afspraken met het
technisch personeel gemaakt.
Als een soort tegenzet legde Van Santen via de Generale Staf juist een uitbreiding van het
technisch personeel aan de minister voor, met als argument dat er zonder stijgende luchtvaartbegroting bij hogere vliegtuigprijzen maar één middel overbleef om de vliegtuigsterkte op te
voeren, namelijk:
“het in eigen werkplaatsen herstellen van alle beschadigde vliegtuigen, ook de ernstig beschadigde, indien die toestellen althans nog een, aan de kosten evenredige waarde vertegen
woordigen, hetzij voor oorlogsgebruik, hetzij voor vredesgebruik, hetzij voor beide.”
Met het geld voor een uitbreiding met acht volleerde en zes jeugdige werklieden en de aanschaf
van de nodige reservedelen konden volgens Van Santen zes beschadigde vliegtuigen worden
opgelapt in plaats van drie nieuwe aan te kopen.188 De minister vond dit echter geen goed plan
en verzocht daarom na te gaan of de industrie hier niet beter kon inspringen.189 Dat dat niet de
bedoeling was bleek wel uit de reactie van Van Santen, die meldde dat er inmiddels wat extra
geld voor onderdelen voor opbouw van vijf beschadigde C.V-vliegtuigen gevonden was. Daarnaast maakte vergroting van het onderhoudsinterval uitbesteding van het onderhoud met het
bestaande personeelsbestand overbodig.190 Op de dag dat Van Santen dit schreef werd hij echter voor een deel van zijn technische verantwoordelijkheid ontheven door een veel ingrijpender
reorganisatie als gevolg van de adviezen van de commissie-Bomert, namelijk de oprichting van
het Luchtvaartbedrijf.

Het Luchtvaartbedrijf: een reorganisatie met ingrijpende gevolgen
De reorganisatie die minister Lambooy in 1927 in de Tweede Kamer in het vooruitzicht had gesteld
had naar aanleiding van het onderzoek van de commissie-Bomert was niet doorgevoerd, omdat
uitbreiding met één hoofdofficier en één hoofdambtenaar een te zware wissel zou hebben getrokken op de begroting. Nu, bijna vijf jaar later, overwoog minister Deckers dat het toch noodzakelijk
was de commandant-lva te ontlasten door het technisch bedrijf van de lva af te splitsen en als
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Luchtvaartbedrijf (lvb) onder een nevengeschikte directeur te plaatsen. Wat precies de beweegredenen van de minister waren is niet meer te achterhalen, maar het is wel opvallend dat deze reorganisatie werd geëffectueerd op het moment dat het hoofd van de IVe Afdeling B (materieel landmacht) van het departement van Defensie, K.E. Oudendijk, als kolonel-titulair met pensioen ging.
Deze had ongetwijfeld een belangrijk aandeel in de voorbereiding van dit besluit en hij werd met
ingang van 15 augustus 1932 op een contract voor vijf jaar als burger benoemd tot directeur van het
lvb. Hij kreeg als opdracht de leiding van de Technische Dienst en de Bedrijfsadministratie over
te nemen en daarmee het Luchtvaartbedrijf te vormen. In nauw overleg met de commandant-lva
diende hij een regeling voor de samenwerking met de Luchtvaartafdeeling op te stellen en deze
door tussenkomst van de chef Generale Staf aan de goedkeuring van de minister te onderwerpen.
Verder moest hij via de chef van de Generale Staf bij de minister een ontwerp indienen voor de vredesinstructie van de directeur van het Luchtvaartbedrijf en voor de vredessamenstelling van het
militaire personeel van dat bedrijf.191 Tevens bepaalde minister Deckers dat het lvb, naar analogie
van de Artillerie Inrichtingen, rechtstreeks onder de minister van Defensie kwam te ressorteren.
De chef van de Generale Staf zou dan niet meer lastiggevallen worden met beslommeringen op
bedrijfsgebied, zoals de administratie, personeelsaangelegenheden en dergelijke. Door het lvb
volledig af te splitsen van de lva en het rechtstreeks te plaatsen onder de minister van Defensie
was deze opzet wezenlijk anders dan minister Lambooy in 1927 aan de Tweede Kamer had meegedeeld. Wat ook meespeelde was dat Oudendijk met zijn ouderdom in leeftijd en rang niet onder Van
Santen wilde dienen en graag zijn rechtstreekse contacten met het departement wilde behouden.192
Met de komst van Oudendijk als directeur van het lvb vertrok ir. H. Steensma, na de Technische Dienst ruim zeven jaar te hebben geleid. De commandant-lva kreeg met officier van
marinestoomvaartdienst D. Brouwer een technisch officier toegevoegd en de voormalig kapitein-adjudant van de commandant-lva, W.P. van den Abeelen, ging de directeur-lvb assisteren
om een goede samenwerking met de lva te bevorderen. Het bij de lva en het lvb werkzame
militaire technische personeel werd als één geheel beschouwd en bij het lvb ingedeeld. De
directeur-lvb bepaalde dan, na overleg met de commandant-lva, wie van dit personeel bij de
lva ging werken.193 Ondanks de organisatorische afscheiding van de lva bleef het lvb met zijn
technische werkplaatsen midden in het hangarcomplex op het vliegveld Soesterberg gehuisvest; al snel verrees er om het lvb een hek, wat voor de nodige irritatie zorgde. Er rezen in de
jaren daarop nog veel meer zaken die voor conflictstof en competentiegeschillen zouden zorgen.
Een belangrijk punt van wrijving had de minister al gecreëerd toen hij in de oprichtingsbrief van
het lvb verzocht na te gaan
”of het voorkeur verdiende om alle niet in bedrijf zijnde vliegtuigen onder het beheer van
het L.V.B. te brengen, en voorts of thans in de hangars [van de lva, D.S.] werkzaamheden
worden verricht, die niet kunnen worden gerekend tot het in vliegvaardige toestand houden
van de vliegtuigen en dus feitelijk bij het L.V.B. thuishooren.”
Volgens de minister sprak het vanzelf dat overigens alle technische werkzaamheden in de hangars deel bleven uitmaken van de dienst van de lva, al vond hij dat het lvb daarop zaakdeskundig toezicht moest uitoefenen. De uitwerking daarvan behoorde in de instructies te worden
geregeld.194 Van Santen beschouwde dit als een rechtstreekse inmenging in zijn – door de komst
van het lvb toch al gereduceerde – technische verantwoordelijkheden. Hoewel Oudendijk en
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Van Santen op 5 september 1932 een ‘‘voorloopige regeling van het toezicht op de werkzaam
heden in de hangars’’ ondertekenden, zouden zij voortdurend over de scheiding van verantwoordelijkheden met elkaar in de clinch liggen. Bij deze conflicten vond Van Santen generaal
Seyffardt doorgaans aan zijn zijde,195 terwijl minister Deckers zijn voormalige steun en toeverlaat Oudendijk in bescherming nam.
Artikel 1 van het Voorlopig Voorschrift voor het lvb196 liep vooruit op de mogelijkheid dat het
lvb te zijner tijd ook werkzaamheden zou gaan verrichten voor de Marineluchtvaartdienst,
zoals was bepleit door de commissie-Welter:
“Artikel 1.
Het Luchtvaartbedrijf is bestemd om in de eerste plaats ten behoeve van de Luchtvaartdiens
ten der weermacht de volgende werkzaamheden te verrichten:
a. herstellen, wijzigen en onderhouden van vliegtuigmaterieel en – voor zoover gewenscht
– aanmaken van daartoe noodige onderdeelen en voorwerpen;
b. aanschaffen van vliegtuigen en ander voor de luchtvaart benoodigde materieel en andere
behoeften;
c. dienen van raad en verleenen van medewerking aan de luchtvaartdiensten der weermacht inzake de beproeving, de behandeling, het onderhoud en het beheer van viegtuigmaterieel;
d. garagediensten;
e. het bewijzen van andere diensten.”
Ook legde artikel 7 vast hoe de directeur-lvb moest optreden bij de aanschaf van luchtvaartmaterieel:
“Artikel 7.
De eischen, waaraan nieuw aan te schaffen luchtvaartmaterieel moet voldoen, worden
gezamenlijk door den betreffenden commandant der militaire luchtvaart en den Directeur
van het Luchtvaartbedrijf opgesteld en daarna door den bedoelden commandant langs den
hiërarchieken weg aan de goedkeuring van den Minister van Defensie onderworpen.”
Na de nodige strubbelingen tussen de commandant-lva en de directeur-lvb over de verantwoordelijkheden bij de aanschaf van vliegend materieel, adviseerde de chef van de Generale
Staf de minister het Voorloopig Voorschrift voor het lvb uit te breiden met de bepaling dat “alle
aanschaffingen van luchtvaartmaterieel voor de volledig uitgeruste oorlogsvliegtuigafdeelin
gen” moesten geschieden door de directeur-lvb, na gehouden overleg met de commandantlva, en dat hij de ministeriële machtiging tot aanschaffing via de chef van de Generale Staf
zou vragen.197

Moeizame vliegtuigaanschaffingen
Inmiddels had de aanschaf van jachtvliegtuigen – Van Santens prioriteit bij de opbouw van het
luchtwapen – al tot de nodige moeilijkheden geleid. In de luchtvaartbegroting voor 1932 was
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voor aanschaffingen een post van 440.000 gulden opgenomen. Daarmee werd overeenkomstig
de sterke voorkeur van Van Santen de aankoop van een tiental tweepersoonsgevechtsvliegtuigen
(jagers) beoogd. In dat verband werd niet alleen gekeken naar een tweepersoonsversie van de
Fokker D.XVI met de zwaardere Panther-stermotor, maar bijvoorbeeld ook naar de door het handelsagentschap Hollinda aangeboden Duitse Junkers K.47, een stevige eendekker met stermotor,
waarin de luchtschutter ruggelings achter de vlieger in de romp zat. Toen het departement liet
weten vast te willen houden aan aanschaf bij de nationale vliegtuigindustrie, bracht Hollinda
in april 1932 de nieuwe Rolls-Royce Kestrel-vloeistofgekoelde lijnmotor onder de aandacht. Met
deze nieuwe generatie motoren in de klasse van meer dan 600 pk hadden Britse racevliegtuigen
verscheidene snelheidsrecords gebroken. Nu werden ook de nieuwste gevechtsvliegtuigen voor
de raf ermee uitgerust. Inmiddels had Fokker voor de luchtvaartafdeling van het knil begin
1932 met de D.XVII een prototype van een eenpersoonsjager met de Amerikaanse Curtiss Conqueror-lijnmotor gebouwd, die het overigens moest afleggen tegen de snellere Amerikaanse
Curtiss P-6 Hawk met dezelfde motor. Voordat de D.XVII naar Indië vertrok, had Versteegh het
toestel op 11 februari gevlogen. Hij was onder de indruk geraakt van dit jachtvliegtuig met een
lijnmotor, waarmee een slankere rompvorm mogelijk was dan met een zware stermotor. Hoewel
de lva naar buiten toe enthousiast was over de prestaties van de zojuist ingestroomde Fokker
D.XVI met stermotor, was men binnenskamers minder tevreden, vooral over de maximum snelheid van 320 kilometer per uur van dit toestel. Ook de bekwame jachtvlieger luitenant Sandberg, die op eigen kosten in 1932 de Coupe Échard in Zürich moest verdedigen met een D.XVI, was
ongelukkig met de bij wijze van proef in dit toestel ingebouwde Panther-stermotor en hij pleitte
in zijn rapportage dan ook voor slanke jachtvliegtuigen met vloeistofgekoelde lijnmotoren.198
De ervaring van Versteegh met de Indische eenpersoonsjager en Sandbergs bezwaren tegen
de Panther-stermotor waren in augustus 1932 voor de lva aanleiding Fokker te laten weten dat
de voorkeur nu – in plaats van de tweepersoons D.XVI met stermotor – uitging naar een eenpersoonsjachtvliegtuig met een vloeistofgekoelde lijnmotor. Daarbij werd de keus gelaten tussen
de Hispano 12 Xbrs en de Rolls-Royce Kestrel, waarmee maximumsnelheden van respectievelijk
350 en 335 kilometer per uur mogelijk waren. De verdere aanschafprocedure voor dit nieuwe
ontwerp, de Fokker D.XVII, werd uitgevoerd door het net opgerichte lvb. Het lvb vergeleek
het toestel met beide motortypes onderling en met de D.XVI met Panther-stermotor. Hoewel de
D.XVII met de Hispano iets sneller was dan met de Kestrel, was hij ook beduidend duurder in
aanschaf.199 Uiteindelijk werd op 31 december 1932 een contract getekend voor tien D.XVII-jagers
met Kestrel-motoren, die eind 1933, begin 1934 werden afgeleverd en bij de java in dienst kwamen. Op verzoek en voor rekening van de betrokken motorfabrikanten waren twee van deze toestellen bij wijze van proef voorzien van respectievelijk een Hispano en een Lorraine Pétrel-motor. De proef gaf geen aanleiding tot verdere aanschaf van deze motoren en na verloop van tijd
kregen ze hun Kestrel weer ingebouwd.
Het lvb schafte in 1932, na een voorstel van de commandant-lva, ook tien Rolls-Royce
Kestrel-motoren aan om een begin te maken met de modernisering van de hele vloot Fokker C.Ven C.VI-verkenningsvliegtuigen. Met de beperkte middelen konden voorlopig immers slechts
kleine series jachtvliegtuigen worden gekocht.200 Fokker bouwde de eerste tien te moderniseren
vliegtuigen om. Vijf daarvan kregen rompen en vleugels die nog in het magazijn op Soesterberg lagen.201 Dankzij vervolgbestellingen van Kestrel-motoren in 1933 en 1934 moderniseerde
het lvb in eigen beheer nog 47 toestellen, die niet alleen de Kestrel-motoren kregen, maar ook
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een nieuw landingsgestel en een nieuw synchronisatiemechanisme voor de vaste mitrailleurs.
Hoewel de gemoderniseerde C.V-Kestrel een belangrijke verbetering in de prestaties en betrouwbaarheid kende, waren de vliegeigenschappen van het toestel er niet op vooruit gegaan.202 Toch
zouden deze gemoderniseerde verkenners in de meidagen van 1940 nog steeds de ruggengraat
vormen van de verkenningsgroepen voor het Veldleger.
Bij de voorbereiding van de begroting-1933 wilde de lva ook een proefexemplaar van een
driemotorige strategische verkenner/bommenwerper opnemen. Daarbij maakte de lva, met
instemming van het departement,203 dankbaar gebruik van het aanbod van de Haagse firma H.
Pander & Zoon van 25 juli 1932, om het Pander S.4-postvliegtuig dat deze fabriek zou bouwen
voor de Londen-Melbourne-race van 1934, na afloop zonder motoren aan de lva te verkopen.
Dit leek extra aantrekkelijk omdat reserveluitenant-vlieger D.L. Asjes, die het toestel had laten
bouwen voor de Londen-Melbourne-race, van plan was om naderhand met vier of vijf van deze
snelle, ranke vliegtuigen met de snelheid van een jager, een postdienst te beginnen. In oorlogstijd konden die dan voor de strategische verkenningsafdeling worden gevorderd.204 Het Pander-vliegtuig verongelukte echter tijdens de tocht naar Melbourne op 26 oktober 1934 op het
Brits-Indische vliegveld Allahabad, waardoor van het hele plan niets meer terecht kwam en de
lva op zoek moest naar een andere oplossing voor de moderne strategische verkenner.
De wens om ondertussen voor de java ook tweepersoonsgevechtsvliegtuigen aan te schaffen
had Van Santen niet losgelaten en zou in de loop van 1933 tot een ernstig conflict met Oudendijk
leiden. Begin maart 1932 opperde Van Santen uit de begroting voor 1933 een proefexemplaar te
laten bouwen van zo’n tweepersoons gevechtsvliegtuig, waaruit later ook een strategische verkenner kon worden afgeleid. De bij dat voorstel gevoegde eisen specificeerden voor de luchtschutter een zitplaats ruggelings van de vlieger. Bij het indienen van de begrotingsvoorstellen
voor 1933 noemde Van Santen de tweepersoonsgevechtsvliegtuigen de dringendste behoefte en
hij had daarin twee proefexemplaren aangevraagd.205 Een jaar later bleef daarvan voor slechts
één toestel geld over; het resterende bedrag ging naar motoren en landingsgestellen voor de
modernisering van de Fokker C.V en de aanschaf van het Pander-vliegtuig.206 Op vragen van de
Generale Staf over de aan dit toestel te stellen eisen antwoordde Van Santen dat uit het testen
van dit proefvliegtuig voor de java ook moest blijken of hetzelfde type te zijner tijd geschikt
zou zijn als strategische verkenner.207 De minister stemde op 25 juli 1933 in met het openen van
onderhandelingen tussen het lvb en Fokker over de aanschaf van dit toestel.208
Inmiddels was uit het overleg tussen Oudendijk en Fokker duidelijk geworden dat de voor
het knil ontworpen C.X-verkenner de lva-eisen dicht benaderde en Oudendijk kwam met Fokker overeen het Indische ontwerp als uitgangspunt voor de lva te nemen. Dit vond Van Santen
echter onaanvaardbaar, want hij wenste een zuivere tweezitsjager met een snelheidsoverschot
van dertig kilometer per uur ten opzichte van verkenners en lichte bommenwerpers in de klasse
van de C.X. Dat kon in zijn opvatting alleen worden bereikt met een slanke romp, waarin geen
ruimte was voor de standaarduitrusting van de waarnemer (draaibare mitrailleur, luchtcamera’s, radio en dergelijke). Zou het toch tot een verkennerversie komen dan zou de waarnemingsopdracht aan de vlieger moeten worden gegeven die vervolgens een automatische camera
in werking zou stellen, zodat de tweede man aan boord vooral luchtschutter kon zijn en de romp
zo slank mogelijk kon blijven. Naar aanleiding van de wrijving tussen beide functionarissen
wees de chef van de Generale Staf Van Santen nogmaals op de procedure: “d.l.v.b. biedt – na ter
zake gepleegd overleg met c.l.v.a. – de desbetreffende voorstellen in door tusschenkomst van
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den ch.g.s.”209 Prompt hekelde Van Santen deze procedure en stelde dat hij als beste in staat was
de behoefte en de eisen aan de minister te formuleren,210 waarop generaal Seyffardt reageerde
door de zienswijze van Van Santen af te wijzen.211 Dit keer steunde Seyffardt zijn luchtmachtcommandant niet meer en dat zou ook diens vertrek bespoedigen.
Een door Fokker gewijzigd jagerontwerp DC.II bracht geen uitkomst, omdat Oudendijk vasthield aan de combinatie gevechtsvliegtuig/verkenner. Intussen naderde het einde van het begrotingsjaar en moest er toch een besluit vallen over de besteding van de begrotingsgelden. Fokker
zag de gang van zaken met lede ogen aan en vreesde kapers op de kust. Een interne notitie van ir.
Stephan aan de Fokker-directie legde het meningsverschil op Soesterberg goed bloot:
‘‘Zooals bekend is bestond bij de L.V.A. te Soesterberg interesse voor een 2-persoons zeer
snel gevechtsvliegtuig (type 2-persoons jager resp. zeer verfijnde kleine verkenner). Nu op
de begrooting 1933 slechts een postje van 189.000 is overgebleven voor aanschaffing vliegtuigen, is er eenig verschil van inzicht tusschen de Directie Luchtvaartbedrijf en het Commando L.V.A. over de besteding hiervan. De L.V.A. heeft nog steeds belangstelling voor het
eerstbedoelde plan en zou dus de bedoelde gelden willen besteden aan een of twee proefvliegtuigen. Hierop speculeert o.a. de combinatie Pander-Platz-Carp, die zich voorstellen
daarvoor aanbiedingen te doen met den Hispano Xbrs (als 1-persoons jager) en Ybrs (als
2-persoons jager).
De Directeur L.V.B. staat op het standpunt, dat bij geringe geldmiddelen en het tekort aan
materieel in de eerste plaats gezorgd moet worden voor aanvulling van normaal materieel en
dat het niet juist zou zijn gelden aan proeven te gaan besteden, temeer omdat het zich laat
aanzien, dat voorloopig ook de volgende begrootingen 1934, 1935, etc. niet de middelen zullen
bevatten om tot seriebestellingen over te gaan, zoodat verwacht kan worden, dat – als in 1933
het geld voor een of twee nieuwe types wordt besteed – vóór men zooveel geld heeft dat er een
serie-bestelling op kan volgen, de kans groot is, dat men dan de met het proeftype verkregen
ervaring als verouderd moet beschouwen en dus toch weer opnieuw moet beginnen.
Voorloopig heb ik gemeend, dat dit standpunt ook door ons ondersteund moet worden, niet alleen omdat het juist schijnt, maar ook omdat het tevens de kansen van bovenbedoelde combinatie verhindert. Ik heb er op gewezen, dat men voor het bedoelde bedrag bv.
4 D.XVII’s kan verkrijgen en wil bij een volgende bespreking, die plaats zal hebben, nadat
de Directeur L.V.B. met den Commandant L.V.A. heeft geconfereerd, zien om dan nog over
D.XVII-Hispano of D.XVII-Petrel te spreken, teneinde daarmede de verdere ontwikkeling van
het Platz-Pander-Carp-Hispano jachtvliegtuig te ondermijnen.
Er moet echter op gerekend worden, dat een type 2-persoons gevechtsvliegtuig een stokpaardje is van den Commandant L.V.A., zoodat de bedoelde denkbeelden ongetwijfeld op
grooten weerstand van die zijde zullen stuiten.’’212
Op het moment dat Stephan deze notitie schreef was Van Santen, als gevolg van de wrijvingen met directeur Oudendijk, als commandant-lva al vervangen door luitenant-kolonel van de
Generale Staf P.W. Best. Eind 1933 meldde Oudendijk met instemming van Best aan de minister dat het geld voor het Pander-vliegtuig naar 1934 moest worden doorgeschoven en dat er bij
een beslissing ten faveure van de “standaard-verkenner” met het resterende bedrag zelfs drie
C.X-vliegtuigen conform de Indische versie konden worden aangeschaft.213 Op de laatste werkDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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dag van 1933 werd het contract voor drie – later nog uitgebreid tot vier – C.X-vliegtuigen getekend. Er moesten echter nog onderhandelingen plaatsvinden over een groot aantal wijzigingen
die de lva wilde aanbrengen alvorens een seriebestelling te plaatsen. De uiteindelijke ondertekening van een contract voor de levering van een serie van zestien C.X’n voor een stuksprijs van
68.000 gulden was pas mogelijk in januari 1936.214
Omdat het conflict over de aanschaf van de C.X-vliegtuigen en de gedwongen wisseling van
de wacht midden in de economische crisis de problemen van het luchtwapen nog vergrootten,
verdient het optreden van Van Santen een nadere analyse.

Van Santen: commandant in crisistijd
De toenmalige kapitein van de Generale Staf Van Santen was al in 1920 betrokken geraakt bij de
lva. Met ingang van 15 september van dat jaar was hij voor onbepaalde tijd bij de lva gedetacheerd om de opleiding van tactische waarnemers te leiden.215 Overeenkomstig de wens van commandant Hardenberg om het tactische fundament onder het luchtwapen te versterken, groeide
deze functie spoedig uit tot die van tactisch leermeester voor al het luchtvarend personeel. Daarbij kwamen taken als het organiseren van oefeningen van de lva met andere eenheden van het
leger, het bestuderen van vraagstukken op luchtvaartgebied en het samenstellen van een voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten. De uiterst intelligente en gedreven Van Santen
deed niet alleen zelf de waarnemersopleiding, maar hij vond het ook noodzakelijk de opleiding
tot vlieger te volgen. Eén van zijn leerlingen, H.G. van Voorthuijsen, herinnerde zich de ‘leer
meester’ Van Santen als volgt:
‘‘Wat staat het ons nog duidelijk voor den geest, hoe hij ons op heldere wijze een inzicht
gaf in het gebruik van de Wapens op het gevechtsveld aan de hand van de ervaringen opgedaan in den wereldoorlog. Op welke enthousiaste wijze deelde hij zijn denkbeelden over
het gebruik van de luchtstrijdkrachten aan ons mede. Wat was hij in zijn element, wanneer
hij tactische oefeningen op de kaart voor de officieren van de Luchtvaartafdeeling leidde.
Geheel en al ging hij op in zijn geliefkoosd vak, zijne toehoorders medesleepend met zijn
helderen, overtuigenden betoogtrant.”216
Zo legde Van Santen mede de grondslag voor de professionalisering van het Nederlandse luchtwapen in de jaren twintig. Ook na zijn vertrek naar de staf van de Vesting Holland in oktober 1925
bleef hij als maandvlieger aan de lva verbonden en in 1928 nam hij drie maanden lang het commando over de lva waar. Al in die tijd attendeerde hij de Generale Staf op het gebrek aan eigen
oefening van de vliegers als gevolg van de kortingen op de vlieguren, die bovendien grotendeels
werden besteed aan de opleiding van waarnemers.
In de vier jaar dat Van Santen als commandant aan de leiding van de lva stond, moest het
luchtwapen in verband met voortgaande bezuinigingen als gevolg van de economische wereldcrisis keer op keer aderlatingen doen. De luchtvloot kreeg overeenkomstig Van Santens prioriteiten weliswaar uitbreiding met twaalf D.XVI- en tien D.XVII-eenpersoons- en vijf verouderde
C.Vd-tweepersoonsjagers, maar de vaste vliegerkern moest verder worden gereduceerd. Zijn
grote verdienste als actief vlieger was onmiskenbaar zijn niet aflatende aandacht voor de voor190
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bereiding van de vliegers op hun oorlogstaak via de door hem doorgevoerde reorganisatie en
specialisatie van met name de jachtvliegers. Hoewel het aantal vlieguren op zijn aandringen in
1930 aanzienlijk was gestegen, bleef het tot 1934 op datzelfde niveau hangen. Van Santen was
nauw bij ‘zijn’ luchtwapen betrokken en ging in zijn leiderschap voorop, waarbij hij nog altijd
de tactisch leermeester uit de jaren twintig was. Hij had een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in het buitenland op militair luchtvaartgebied en aarzelde niet deze onder de aandacht
te brengen. Hij stimuleerde kapitein J.G.W. Zegers, zijn opvolger als tactisch leermeester en
steeds meer een autoriteit op dat gebied, in 1931 tot de oprichting van het blad Luchtmacht, een
driemaandelijks tijdschrift voor de ‘luchtstrijdkrachten en de organen voor luchtverdediging
en luchtbescherming van Nederland en Nederlandsch-Indië’. Dit blad, dat tot de meidagen van
1940 regelmatig verscheen, is niet alleen een rijke bron over de uiteenlopende vraagstukken in
relatie tot de militaire luchtvaart van de jaren dertig, maar bevat ook door Zegers gemaakte
samenvattingen van internationale luchtvaartliteratuur. Het heeft aanzienlijk bijgedragen tot
de verdere verrijking van de vaktechnische kennis van vooral de officieren van de krijgsmacht en
stimuleerde ook de verbreding van kennis over de militaire luchtvaart onder het geïnteresseerde
deel van de bevolking. Net als Hardenberg had Van Santen een groot gevoel voor de noodzaak
van positieve publiciteit voor de lva door optreden en demonstraties met grote formaties vliegtuigen. Wat dat betreft is Van Santen gerust de ‘Nederlandse Balbo’ te noemen.
Grote moeite had Van Santen met de oprichting van het Luchtvaartbedrijf onder leiding van
Oudendijk, een oudere collega-artillerieofficier, die bovendien jarenlang op het departement de
naaste adviseur van de minister van Defensie op materieelgebied was geweest. Daarbij kwam dat
beiden elkaars verantwoordelijkheden, die niet goed waren uitgewerkt, betwistten en daarover
regelmatig bij hun bazen, respectievelijk de chef van de Generale Staf en de minister, hun beklag
deden. Hoewel eerdere publicaties de controlebevoegdheid van het lvb over het vliegtuigmaterieel van de lva als grootste bron van onenigheid noemen,217 waren het vooral ook de hiervoor
beschreven ontwikkelingen rond de aanschaf van het tweepersoonsgevechtsvliegtuig C.X die
de tweespalt in de publiciteit brachten en generaal Seyffardt noopten afstand te nemen van de
opvattingen van de commandant-lva. De maat was vol toen Van Santen bij generaal Seyffardt
bezwaar maakte tegen een door Oudendijk op verzoek van de minister ingesteld onderzoek naar
de betrouwbaarheid van technisch personeel van de lva. Van Santen stoorde zich vooral aan
het rechtstreekse en nauwe contact dat de directeur van het lvb voortdurend onderhield met de
minister en zijn ambtenaren en wat hem als commandant van de lva bij alle wrijvingen steeds
op achterstand zette.218 Generaal Seyffardt had er genoeg van. Hij schreef aan Van Santen dat hij
diens bezwaren niet kon delen en voegde daaraan toe:
“Het moge duidelijk zijn, dat ik het voor een gestadigen uitbouw van het militaire luchtvaart
wezen van het grootste belang acht, dat luchtvaartbedrijf en luchtvaartafdeeling zich in harmonische verstandhouding kunnen ontwikkelen; daartoe draagt allereerst bij het door den
Directeur en Commandant eerbiedigen van elkaars bevoegdheden onder vermijding van elk
star gezags-standpunt.”219
Op 30 augustus 1933 besprak generaal Seyffardt de geschilpunten tussen de beide Soesterbergse
kemphanen met minister Deckers. De minister voelde niets voor de suggestie van Seyffardt een
onderzoekscommissie in te stellen en drong aan op vervanging van één van beiden zonder deze
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te desavoueren. In een nota aan de minister waarin hij na langdurig onderhoud met beiden moest
vaststellen dat een goede verstandhouding ten enenmale ontbrak en – erger nog – dat de gerezen
geschillen inmiddels ook onder de ambtenaren en officieren leefden, met tweespalt in het Soesterbergse officierskorps als gevolg, stelde Seyffardt voor om Van Santen te vervangen.220 Hoewel diens
overplaatsing per 1 november 1933 als chef staf van de Ie Divisie en zijn bevordering tot kolonel in
1934 zeker geen negatieve beoordeling inhielden, schreef de pers daar wel anders over.221 Dat ook
intern op Soesterberg niet iedereen op Van Santens hand was, blijkt onder meer uit een brief van de
oud-commandant van de Soesterbergse Vliegschool Versteegh aan Oudendijk ter gelegenheid van
diens afscheid in 1937. In deze hartelijke brief kwalificeerde Versteegh de oud-commandant-lva als
“de roode vos” Van Santen en als aanstichter en organisator van de vete tussen lva en lvb.222
De invloed van Van Santen op de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen is daarmee
niet zonder meer als positief te beoordelen. De intelligente en uiterst kundige leermeester van
weleer en vlieger in hart en nieren had als commandant beslist oog voor wat nodig was om de
geoefendheid van het luchtvarend personeel op te voeren. De economische crisis stond daarbij
echter in de weg. In zijn omgang met zijn Haagse meerderen kwam Van Santen echter over als
wispelturig en eigengereid. Aan zijn slechte verstandhouding met directeur Oudendijk van het
lvb hadden beiden schuld, maar door zijn manier van optreden verspeelde Van Santen het krediet bij de chef van de Generale Staf en de minister van Defensie. Daarmee creëerde hij naast de
economische en budgettaire problemen ook nog een organisatorische crisis binnen het Soester
bergse luchtwapen.

Een voortijdige commandowisseling
Het besluit van generaal Seyffardt om de weinig buigzame Van Santen als commandant van de
lva met ingang van 1 november 1933 te vervangen door luitenant-kolonel P.W. Best, maakte tevens
een einde aan Van Santens vliegerloopbaan. Hij zou zich overigens in het kader van de Vereeniging
ter Beoefening van de Krijgswetenschap en na zijn benoeming tot chef staf van het Veldleger nog
regelmatig bezighouden met de militaire luchtvaart, tot hij op 13 november 1937 in Rijswijk onverwacht op vierenvijftigjarige leeftijd overleed als gevolg van een ongelukkige val van zijn paard.
Petrus Wilhelmus Best, op 19 januari 1881 in Amsterdam geboren, begon zijn militaire carrière
op zestienjarige leeftijd op de Alkmaarse Cadettenschool en werd na zijn kma-opleiding in 1902
benoemd tot luitenant bij het Regiment Vestingartillerie. Al in november 1910 ging hij naar de
Hogere Krijgsschool voor de driejarige opleiding tot officier van de Generale Staf. Vanaf 1916
werkte kapitein Best vooral bij de Generale Staf en het departement van Oorlog. In 1930 volgde
zijn bevordering tot luitenant-kolonel en kreeg hij bij de Generale Staf de leiding van de Etap
pen- en Verkeersdienst. Tot zijn benoeming als commandant van de lva had Best nooit iets met
de militaire luchtvaart van doen gehad en hij zag ook niets in die functie, of zoals hij in zijn eigen
woorden weergaf:
“1 November 1933 werd ik plotseling benoemd tot commandant van de luchtvaartafdeling te
Soesterberg en daar ik nooit iets met de luchtmacht te maken had gehad, voelde ik er uit de
aard der zaak niet zo heel veel voor, ook al, omdat mij bekend was, dat de bevelvoering was
vastgelopen.“223
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Luchtfoto van het naast de Utrechtse Kromhoutkazerne gelegen Fort Vossegat, dat in 1886 de eerste thuisbasis
van de Nederlandse militaire luchtvaart was. Daar werd het ballonpark ‘Lachambre’ van de Genie ondergebracht.

Een Blériot-vliegtuig voor een vliegtuigtent op het tijdelijke vliegkamp bij De Pettelaar tijdens de herfstmanoeuvres
in september 1911. Deze oefening toonde het nut van een vliegdienst voor het Nederlandse leger duidelijk aan.

De grondlegger van de
Nederlandse luchtvaart, C.J.
Snijders, hier afgebeeld als
generaal in zijn functie van
opperbevelhebber van Landen Zeemacht (1914-1918).

Een vliegtuig van de Koninklijke Marine op Soesterberg: de Farman Hf22 met kenmerk M2 met enkele leden van
het marinedetachement.

Een Farman Hf22-vliegtuig met de Madsen-mitrailleur voor op de bemanningsgondel gemonteerd.

Luitenant A. Plesman (uiterst rechts) samen met enkele collega-vliegers in 1917. Twee jaar later organiseerde hij
de Elta en werd hij de eerste directeur van de Klm.

Koningin Wilhelmina en generaal Snijders inspecteren op het strand van Scheveningen de vliegtuigen die deelnemen aan de militaire rondvlucht op 6 maart 1916. Geheel links kapitein Walaardt Sacré.

Aankomst van een in het najaar van 1917 per spoor uit Duitsland aangevoerd Fokker D.III jachtvliegtuig.

Het vliegveld Schiphol in de jaren twintig. Van links naar rechts: de militaire kazerne, de zes militaire hangars, het
stationsgebouw met het platform voor verkeersvliegtuigen, de klm-hangars met daarachter de Fokkerloods en
helemaal rechts de grote klm-hangar.

In 1927 schafte de Lva drie Fokker F.viia/3m-vliegtuigen aan om de vordering van Klm-vliegtuigen als bommenwerpers in vredestijd voor te bereiden en de bomrekken te beproeven.

Het Fokker C.V-tweepersoonsjachtvliegtuig. Gelet op de prioriteit van de verkennings- en waarnemingsdienst
waren de jachtvliegtuigen vooral bedoeld ter bescherming van de verkenningsvliegtuigen.

Scheidend commandant Hardenberg (midden), zijn opvolger Van Santen (links) en de gedecoreerde sergeant-majoor J. Bakkenes (rechts) nemen op 31 oktober 1929 voor het hoofdgebouw op Soesterberg het defilé af ter gelegenheid van de overdracht van het commando over de Lva.

De kleine staf van de Inspecteur der Militaire Luchtvaart, met generaal Raaijmaakers zittend in het midden en
majoor Zegers aan zijn rechterzijde, was verantwoordelijk voor het ontwerpen van de plannen voor de uitbreiding
en modernisering van het luchtwapen in 1936-1938.

De beleidsverantwoordelijken van het tienjarenplan voor de uitbreiding en modernisering van het Nederlandse
luchtwapen: minister H. Colijn tussen de generaals I.H. Reijnders (links) en M. Raaijmaakers (rechts) tijdens de
lunch ter gelegenheid van Colijns afscheid als minister van Defensie op 26 juni 1937.

De hoofdbewapening van de Fokker T.V-luchtkruiser bestond uit een in de neus aangebrachte 20mm-Tankbüchse
van het Zwitserse fabricaat Solothurn. Aan de onderzijde van de romp zijn de (gesloten) deuren van het bommenruim zichtbaar.

Het prototype van de Fokker G.I-jachtkruiser was in april 1937 ter beproeving op Soesterberg en kwam tegemoet
aan de veranderde opvattingen over de uitrusting van het luchtwapen met jachtvliegtuigen in plaats van luchtkruisers.

Chef van de Generale Staf I.H. Reijnders (midden), Inspecteur der Militaire Luchtvaart M. Raaijmaakers (links) en
Directeur Materieel Landmacht U.J.W. Roldanus (rechts) in oktober 1937 bij de bezichtiging op Schiphol van het
prototype van de Fokker T.V-luchtkruiser. Geheel links Fokker-directeur J.E. van Tijen.

Het prototype van de Koolhoven Fk.58-jager was in april 1939 ter beproeving door verschillende vliegers van de
Militaire Luchtvaart op Soesterberg. Door de gewenste wijzigingen en het Britse embargo op de Taurus-motoren
werd geen van de 36 bestelde Fk.58’s geleverd.

Een Hawker Hurricane. De generaals Reijnders, Raaijmaakers en Best adviseerden minister Van Dijk unaniem tot
de snelle aanschaf van deze moderne Britse luchtverdedigingsjager, maar de minister koos toch voor de Fk.58 van
Koolhoven.

Op deze foto uit 1938 van het organiserend comité ter viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de lva staan
de twee commandanten van de in april 1939 gemobiliseerde operationele formaties van het luchtwapen: geheel
links majoor H.G. van Voorthuijsen (commandant 1 lvr) en derde van links majoor J.H. Sar (commandant 2 lvr).

Met zijn lezing over de toekomst van het luchtwapen op 12 maart 1937 had kolonel P.W. Best als
commandant van de Lva diepe indruk gemaakt.
Ten tijde van de mobilisatie was hij verantwoordelijk voor de luchtverdediging van Nederland.

F.A. van Heijst was de oudste vlieger van de Lva
en werd op 1 april 1937 de eerste commandant uit
eigen gelederen. Bij de reorganisatie van 1 november 1938 werd hij aangesteld als commandant van
de Luchtvaartbrigade en waarnemend Inspecteur
der Militaire Luchtvaart.

Ten tijde van de mobilisatie van 1939 was de Fokker T.V als luchtkruiser verouderd en werd het toestel ingezet als
bommenwerper, hier geëscorteerd door twee Fokker D.xxi-jachtvliegtuigen.

Het uitvoeren van grote revisies door het Luchtvaartbedrijf, zoals hier aan een Fokker C.IX, werd in 1937 op aandringen van de vliegtuigindustrie ter discussie gesteld.




 



 



 

  



 

 

 





 

















         






 




 











  







    


 






Door getalm met de aanschaf van moderne strategische verkenners was de Militaire Luchtvaart tijdens de mobilisatie van 1939 aangewezen op de verouderde Fokker C.X.

In plaats van onmiddellijk beschikbare Duitse lesvliegtuigen voor de gevorderde jachtvliegopleiding kocht
minister Van Dijk bij Koolhoven FK.56-lesvliegtuigen. Enkele werden begin 1940 geleverd en droegen dan ook het
tijdens de mobilisatie ingevoerde nationaliteitskenmerk, de oranje driehoek met zwarte rand.

De sectie Luchtvaart van het Commando Luchtverdediging stond onder leiding van kapitein van de
Generale Staf P.J. de Broekert (hier nog afgebeeld
als eerste luitenant).

J.A. Bach kreeg zijn vliegopleiding bij de Lva op
Soesterberg, maar stapte in 1927 over naar de
Mld en trad later in dienst van de Klm. Tijdens de
mobilisatie van 1939 werd hij als reserve-kapitein
belast met de oprichting van een nieuwe eenheid
jachtvliegtuigen voor het Veldleger, uitgerust met
de Douglas 8a-3n. Na de meidagen van 1940 uitte
hij ernstige kritiek op de oorlogsvoorbereiding bij
de militaire luchtvaart.

Niet alleen de bevelvoering stelde hem teleur, maar ook de toestand waarin het materieel zich
bevond en de slechte sfeer onder het personeel. Hij besloot zich onmiddellijk tot minister
Deckers te richten en zei daar in 1948 ten overstaan van de Parlementaire Enquêtecommissie
nog het volgende over:
‘‘Ik kwam in een heel bedenkelijk commando terecht. Zo bedenkelijk, dat ik op 3 December
1933, dus een goede maand later, een uitvoerige nota aan de Minister heb gericht, waarin
ik uiteenzette de deplorabele toestand, waarin ik de luchtvaartafdeling had aangetroffen.
Met grotendeels verouderde vliegtuigen en personeel, dat geen vertrouwen had in die vliegtuigen, practisch een hopeloze toestand. Ik heb daar onmiddellijk aan vastgeknoopt een
opbouwende beschouwing en geschreven: Excellentie, stel mij zoveel millioen ter beschikking (niet eens zo gek veel) en dan kunnen we binnen afzienbare tijd althans een dragelijk
schoolinstituut maken met een eerste begin van een werkelijke luchtvloot. Dat was op Sinterklaasdag 1933 en ik heb daar geen antwoord op gekregen. Tot ik op een gegeven ogenblik naar de Minister ben gegaan en gezegd heb: Excellentie, hoe zit dat? Ik heb u die brief
geschreven, maar ik hoor er verder niets op. Het is toch een urgente aangelegenheid, want
we vliegen eigenlijk op oud roest. (…) Maar ja, Minister Deckers zei zelf tegen mij: “Ik ben
geen Minister van uitgaven, maar ik ben een Minister, die gekomen is om te bezuinigen.”224
Meteen na zijn benoeming tot commandant besloot Best, op 1 mei 1934 tot kolonel bevorderd,
dat het roer om moest. Toen in de loop van 1934-1935 het ene na het andere overgangslesvliegtuig
(Fokker C.I en C.IV) het vooral door problemen met tot op de draad versleten motoren begaf,
verbood hij nog langer met deze vliegtuigen te vliegen. Daarmee forceerde hij eind 1935 bij de
nieuwe minister Colijn de aanschaf van nieuwe lesvliegtuigen bij de Rotterdamse vliegtuigbouwer Koolhoven.225 Dat markeerde ook wel ongeveer het dieptepunt van de lva; vanaf dat
moment zou het langzaam beter gaan.
Een ander punt waarover Best zich druk maakte was de organisatiestructuur van de lva.
Niet minder dan twintig functionarissen ressorteerden rechtstreeks onder hem, een in zijn
ogen onmogelijke span of control. In een brief aan de chef van de Generale Staf – een poging om
hierin wat stroomlijning aan te brengen door aanpassing van de uit augustus 1931 daterende
vredesinstructie voor de commandant-lva – stelde Best voor de Vliegschool en de Weerdienst
samen met de operationele vliegtuigafdelingen onder kapitein Van Heijst te brengen, die daarmee Hoofd Vliegdienst zou worden. De Officier van Wapening, de Waarnemersschool, de Radioen Fotodienst wilde hij samenvoegen onder kapitein Zegers als Hoofd Tactische Dienst.226 De
chef van de Generale Staf wees deze voorstellen echter af in afwachting van de uitkomst van een
nader onderzoek door een commissie, die zich op verzoek van de minister over de problemen in
Soesterberg boog. Met de komst van Best waren die namelijk nog allerminst uit de wereld.

Een commissie onderzoekt de problemen
Hoewel Best vastberaden naar meer harmonie streefde, moest ook hij constateren dat de samenwerking vanaf het begin werd gefrustreerd door tal van kleinere wrijvingen. Oudendijk bleef
vasthouden aan zijn controlebevoegdheid in de lva-hangars. Als tegenzet rapporteerde Best
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in maart 1934 aan de Generale Staf dat het lvb een aantal vliegtuigen, dat in groot onderhoud
was geweest, met gebreken had teruggeleverd aan de lva, waarop Oudendijk opdracht kreeg
de vliegtuigen terug te nemen. Op zijn beurt betwistte Oudendijk de door Best ingediende
begrotingsvoorstellen voor 1935; hij constateerde dat die tot een verhoging ten opzichte van
1934 leidden en daarmee onacceptabel waren. Seyffardt beoordeelde dit alles als ondeugdelijk
en schreef aan de minister:
‘‘Een dergelijke aanschaffingspolitiek zou er toe leiden, dat wij over een tiental jaren in het
bezit zouden zijn van een klein aantal verouderde vliegtuigen van geringe gevechtswaarde,
een aantal vliegers, geoefend met dit materieel en daarnaast een keurig, modern ingericht
luchtvaartbedrijf. De thans overgelegde begrooting is wederom een bewijs, dat van ‘samen
werking en overleg’ tusschen den C.-L.V.A en den D.L.V.B. zonder gemeenschappelijk gezag
weinig heil is te verwachten.”227
Hierop droeg minister Deckers de beide Soesterbergse kemphanen op in gemeenschappelijk
overleg met voorstellen te komen voor de herziening van de bestaande verhoudingen. Begin mei
bleek dat Oudendijk elk nader overleg afwees. Inmiddels was de ruzie ook voor de buitenwereld
niet verborgen gebleven. Het rooms-katholieke dagblad De Maasbode sprak van “waarlijk Hoeksche en Kabeljauwsche twisten” en Het Vliegveld wist dat officieren op Soesterberg “in grooten
onmin” leefden tot schade van het landsbelang.228 Om deze ongewenste toestand te beëindigen,
besloot de minister zich begin mei door een onafhankelijke commissie te laten adviseren. Als
voorzitter koos hij, vooral vanwege zijn bewezen tact en vermogen om problemen op te lossen, de
al jaren op het departement werkzame Inspecteur der Genie generaal-majoor M. Raaijmaakers.229
De commissie ging vlot te werk en leverde op 27 augustus 1934 haar rapport bij de minister
in. De belangrijkste conclusie van de commissie was dat de wrijvingen tussen lva en lvb in
eerste instantie niet het gevolg waren van de oprichting van het afzonderlijke lvb, maar van
het ontbreken van een gemeenschappelijke leiding boven die organisaties. Aanbevolen werd
die leiding onmiddellijk in te stellen, desnoods in de minimale vorm van één chef met enkele
medewerkers. Ook had de commissie nieuwe regelingen voor het functioneren van het lvb ontworpen. Tot slot adviseerde ze de minister op termijn werk te maken van de organisatie van een
“Staatsluchtmacht” voor Nederland en Nederlands-Indië onder centrale leiding in Nederland.
Het door de minister goedgekeurde rapport werd eind oktober 1934 vrijgegeven. De minister
stelde een nieuw Voorschrift voor het Luchtvaartbedrijf vast en gaf Raaijmaakers opdracht om een
rechtstreeks onder de minister te plaatsen instantie voor te bereiden om de Chef Generale Staf
te ontlasten van zijn bestaande rechtstreekse bemoeienissen. Ook wenste hij nader onderzocht
te zien of de gezamenlijke aanschaf en herstel van vliegtuigmaterieel voor de lva en mld tot
bezuiniging en vereenvoudiging zouden leiden en hoe de rekrutering van personeel kon worden
samengebracht en vereenvoudigd.230
In januari 1935 legde Raaijmaakers231 zijn uitgewerkte ideeën aan minister Deckers voor. Zijn
voorstel was om boven de lva en het lvb een Inspecteur Militaire Luchtvaart (iml) aan te stellen.
Die inspecteur zou, met zijn kleine staf van twee officieren en twee onderofficieren, rechtstreeks
onder de minister ressorteren, maar zijn correspondentie over operationele zaken en de begroting via de Generale Staf tot de minister richten. Deze constructie kon zowel de minister als de
chef van de Generale Staf ontlasten van de directe aansturing van de beide organisaties op Soes194
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terberg. Het was niet nodig beide organisaties intern nog weer te wijzigen, want met de centrale
aansturing door de iml was een betere samenwerking gewaarborgd. De onderlinge verantwoordelijkheden werden in vredesinstructies voor de inspecteur, commandant-lva en directeur-lvb
vastgelegd.232 Het aangepaste Voorschrift voor het Luchtvaartbedrijf kon weer worden ingetrokken.
Ook de Luchtvaartregeling moest worden gewijzigd en tot slot moest de instelling van de Inspectie
Militaire Luchtvaart met een Koninklijk Besluit worden geregeld.233 Ter uitvoering van dat besluit
werd de chef van de Generale Staf met ingang van 15 april 1935 onder dankzegging door de minister
eervol ontheven van zijn directe bemoeienissen met de Luchtvaartafdeeling.234 Gelijktijdig volgde
met ingang van 15 april de benoeming van de inmiddels op zestigjarige leeftijd gepensioneerde
Raaijmaakers als reserveluitenant-generaal der Genie tot Inspecteur der Militaire Luchtvaart.235
Op 13 april vond op Soesterberg voor generaal I.H. Reijnders een parade van de gewapende troep
van de lva plaats om de beëindiging van de directe onderschikking van de lva aan de chef van de
Generale Staf, die bijna 22 jaar had bestaan, te onderstrepen. Na afloop hield generaal Reijnders in
het casino nog een warme afscheidstoespraak tot de verzamelde officieren.
De instelling van de iml was om meerdere redenen een gelukkige greep. Ten eerste kreeg
het luchtwapen een éénhoofdige leiding op generaalsniveau, wat het toenemend belang van het
luchtwapen in de moderne oorlogvoering onderstreepte. Tegelijkertijd betekende de introductie van de iml een correctie op het in 1932 gekozen ongelukkige bestuursmodel. Daardoor fungeerde Raaijmaakers als inspecteur niet alleen als overkoepelende chef boven de operationele
lva en het ondersteunende lvb, maar ook als door de wol geverfd stafofficier die de communicatie van Soesterberg naar zowel de chef van de Generale Staf als de minister van Defensie
in goede banen wist te leiden. Dat kwam de beleidsvorming ten goede en deze staffunctie zou
spoedig een grote dynamiek krijgen bij de modernisering en uitbreiding van het luchtwapen,
die in hoofdstuk 5 aan de orde komt. Tot slot maakte de instelling van de iml een einde aan de
rechtstreekse onderschikking van de lva aan de chef Generale Staf, waartoe generaal Snijders
destijds bij de vorming van de lva op goede gronden had besloten, maar die inmiddels door de
tijd was ingehaald. In hoofdstuk 5 zal worden aangetoond dat dit zeker niet betekende dat generaal Reijnders minder aandacht aan het luchtwapen zou gaan besteden.
Generaal Raaijmaakers nam met zijn staf intrek in het hoofdgebouw op Soesterberg. Hij
koos twee excellerende stafofficieren uit, kapitein-waarnemer J.G.W. Zegers als eerste staf
officier en luitenant-vlieger S. Mante als zijn adjudant. Raaijmaakers’ benoeming leidde tot
de nodige kritiek in de pers. De Avondpost hekelde de benoeming van weer een gepensioneerde
officier, die net als Oudendijk enkele jaren eerder nog nooit bij het luchtwapen had gediend en
stelde gekscherend:
“In Soesterberg heerscht sinds jaren ruzie, daar scheen maar geen einde aan te komen. Toen
heeft het legerbestuur iemand boven de strijdende partijen geplaatst, den juist benoemden
inspecteur. Maakt nu deze inspecteur onverhoopt weer ruzie, dan wordt een gepensionneerd luitenant-generaal benoemd tot reserve-maarschalk, generaal-inspecteur der luchten stratosfeerkrachten, voor welke functie uiteraard een vlagofficier der marine, gewezen
chef van den onderzeedienst, hooge oogen gooit.”236
Het nsb-dagblad Volk en Vaderland insinueerde dat minister Deckers met de opoffering van het
landsbelang baantjes gaf aan fanatieke katholieke partijleden als Raaijmaakers.237 Dit bracht de
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katholieke Maasbode ertoe uitvoerig op deze aantijgingen in te gaan en het blad stelde dat de
vliegdienst nog te jong was en nog niet beschikte over ervaren vliegers in de hogere rangen om
dat soort functies te kunnen vervullen.238 Kort daarop kreeg juist het onverwachte ontslag uit de
militaire dienst van één van de meest ervaren lva-vliegers de volle aandacht in de media.

Het vertrek van kapitein Versteegh
Het gebrek aan carrièrevooruitzichten voor vliegers leidde in het najaar van 1935 tot het vertrek van de ‘baas’ van de Vliegschool, kapitein Versteegh. Omdat de lva geen zelfstandig wapen
binnen het Nederlandse leger was, behoorden alle bij de lva geplaatste of gedetacheerde officieren tot een van de traditionele korpsen die elk eigen regels hanteerden voor bevordering.
Om voor bevordering in aanmerking te komen dienden de officieren zich in hun eigen korps te
kwalificeren. Iemand met de kwaliteiten als Versteegh, die meer dan twintig jaar bij de lva had
gediend en in die tijd als geen ander had bijgedragen aan de vorming van alle leerling-vliegers,
had volgens Het Vliegveld allang luitenant-kolonel moeten zijn, maar kon zonder terugplaatsing
naar zijn oorspronkelijke korps bij de Infanterie niet tot majoor worden bevorderd.239 Versteegh
was dermate aan het vliegen verknocht dat hij daarom besloot met ingang van 1 oktober 1935 de
militaire dienst te verlaten en te gaan werken bij de Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (knilm). Het vertrek van Versteegh was een gevoelig verlies voor de kleine
en hechte Soesterbergse vliegergemeenschap en versterkte het gevoel van onderwaardering van
het luchtwapen in het leger.
De Maasbode vond in het vertrek van Versteegh aanleiding om in twee lange artikelen stil
te staan bij de problemen van de militaire luchtvaart. Het blad wees erop dat vliegtuigen zeer
duur waren en dat de technologie zich zeer snel ontwikkelde. Onder de slechte economische
omstandigheden was Nederland uitermate traag en voorzichtig geweest bij de aanschaffing van
vliegtuigen. Maar, aldus het blad, “dat wil niet zeggen, dat wij de oogen sluiten moeten voor den
eigenlijk onrustbarenden toestand, waarin onze luchtstrijdkrachten zoo langzamerhand zijn
komen te verkeeren.”240 Ook hekelde de krant het geringe aantal hoofdofficieren bij de lva (één)
in vergelijking tot een infanteriebrigade (negen) en het bevorderingssysteem voor vliegers:
“Men kan van een mensch niet het onmogelijke eischen en iemand die als luitenant en kapitein
vijftien of meer jaren gevlogen heeft en daarbij een zeer vrij leven geleefd heeft in militairen zin,
zal er onmogelijk bevrediging in kunnen vinden om ineens weer recruten te gaan opleiden en
den gewonen troependienst te verrichten. Bovendien is hij op dat gebied vrijwel alles vergeten.”
De krant pleitte voor een meer gelaagde organisatie van de lva met meer functies voor hoofd
officieren, zodat officieren binnen het luchtwapen carrière konden maken.241

De toestand van de luchtvloot in 1934-1935
De veroudering van de luchtvloot, die Best kort na zijn aantreden vergeefs bij minister Deckers
had aangekaart, was door de publicatie in De Maasbode nu ook naar buiten gekomen. In 1934-1935
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Type

Bouwjaar

C.I

1918

43

37

D.VII

1918

10

6

C.IV

1923/24

21

7

S.II

1923

6

2

S.IV

1924/25

24

23

C.V

1925/29

50

57

F.VII/3m

1928

3

3

C.VIII

1928

1

1

D.XVI

1929/31

11

11

C.IX

1931

5

5

C.Vd

1932

5

5

D.XVII

1933

8

10

C.X

1935

Totaal

Aantal
ultimo
1933

Aantal
ultimo
1935

Bijzonderheden

4
187

171

Rond 1930 waren van 21 vliegtuigen de
BMW-motoren vervangen door
Lynx-stermotoren

Waarvan één omgebouwd tot
ambulancevliegtuig

In 1935 werd het moderniserings
programma voltooid met Kestrelmotoren, inclusief enkele opgebouwd
uit onderdelen

Proefexemplaren
Gemiddelde ouderdom circa tien jaar

Tabel 4.7. Samenstelling luchtvloot van de lva in 1933-1935.
Bron: Collectie nimh: Jaarverslagen lvb.

ging de kwaliteit van de luchtvloot van de lva in meerdere opzichten achteruit. Allereerst, zo
blijkt uit tabel 4.7, nam het aantal vliegtuigen tussen eind 1933 en eind 1935 met negen procent
af, terwijl meer dan de helft gebouwd was vóór 1925 en daarmee alleen nog bruikbaar voor de
opleidingen. Ook nadat in 1935 een twintigtal van deze vliegtuigen wegens ouderdom en ongevallen werd afgeschreven, was de gemiddelde leeftijd van de luchtvloot nog steeds circa tien
jaar. Uiteindelijk resteerden eind 1935 maximaal 95 vliegtuigen met een oorlogstaak, waarvan
er volgens Raaijmaakers’ rapportage “Oorlogsgereedheid lva en lvb” slechts 37 te bewapenen
waren.242 Het was duidelijk dat het luchtwapen anno 1935 bij mobilisatie slechts een schamele
gevechtskracht op de been zou kunnen brengen.
Daarbij kwam nog dat – in tegenstelling tot de jaren twintig – de vliegtuigen van Fokker niet
langer de snelste ter wereld waren en er daardoor naast een kwantitatief tekort ook een kwalitatieve achterstand was ontstaan. De lva was echter om politieke redenen nog steeds geheel aan
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de nationale industrie – lees Fokker – gebonden. Dat had luitenant-kolonel W.F. Sillevis, hoofd
van het bureau Luchtverdediging van de Generale Staf, al ten tijde van de aanschaf van de Fokker
D.XVII-jager in 1933 in een aantekening voor de chef van de Generale Staf doen opmerken:
‘‘Dat de Fokkertoestellen goed zijn betwist m.i. niemand. Er zijn echter thans snellere en daar
gaat het m.i. om. Fokker is bij de C.V blijven staan. Het buitenland heeft snellere 2-persoons
verkenners en ook snellere jagers. C.IX is mislukt; C.VIII is een mislukking; D.XVI met de
luchtgekoelde stermotor is een gedeeltelijke mislukking/verslag Jhr. Sandberg naar Zürich;
D.XVII moeten we nog afwachten.”243
De vaststelling dat de vloot vliegtuigen van de lva verouderd was en dat er een technologische
achterstand ten opzichte van het buitenland was, vraagt om een nadere analyse van de sinds
1920 – door de politiek afgedwongen – weinig flexibele relatie tussen het luchtwapen en de nationale vliegtuigindustrie.

De relatie tussen het luchtwapen en de vliegtuigindustrie
In hoofdstuk 3 is uitvoerig ingegaan op de problematiek van de vliegtuigfabricage in Nederland
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zowel voor vliegtuigen als voor vliegtuigmotoren bestond er in
Nederland onvoldoende industriële basis; de vliegtuig(na)bouw bij Trompenburg was in feite
een noodsprong, evenals de pogingen in 1918 om andere bedrijven bij de vliegtuig- en motorenbouw te betrekken. Na de wapenstilstand zakte deze bedrijfstak dan ook volledig in elkaar. Ook
al was de vredestoestand teruggekeerd, toch moest het neutrale Nederland de problematiek van
de instandhouding van een eigen vliegtuigindustrie onder ogen zien. De terugkeer uit Duitsland naar Nederland van Anthony Fokker met een grote voorraad onverkochte militaire vliegtuigen was het beginpunt van een intensieve relatie tussen deze succesvolle vliegtuigbouwer
en de Nederlandse (militaire) luchtvaart. Omdat de uitrusting van de luchtstrijdkrachten met
technologisch hoogstaand vliegend materieel in belangrijke mate bepalend is voor het functioneren ervan,244 moet in dit onderzoek aandacht worden besteed aan de afhankelijkheid van het
luchtwapen van Fokker die tussen 1920 en 1935 zo manifest was.

Fokker en de overheid
Gedurende de Eerste Wereldoorlog had Fokker voor de Duitse en Oostenrijkse legerautoriteiten
ruim 3.300 vliegtuigen in 85 verschillende modellen gebouwd; daarnaast waren nog eens rond
2.300 Fokker-vliegtuigen bij andere vliegtuigfabrieken in licentie gebouwd. Ten tijde van de
wapenstilstand zat Fokker met een partij vliegtuigen die nog niet was afgeleverd. In zijn Fokker-biografie Dwarswind heeft M.L.J. Dierikx uitvoerig beschreven hoe de vliegtuigbouwer deze
voorraad toestellen en motoren in maart 1919 vanuit het politiek onstabiele Duitsland naar Nederland overbracht in zes treinen van in totaal 350 wagons. Van ‘vliegtuigsmokkel’, waarover veel is
geschreven en niet in het minst door Fokker zelf, was echter geen sprake. Wel bleven met deze
operatie de vliegtuigen uit handen van de geallieerde controlecommissie, die moest toezien op
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de ontwapening van de Duitse luchtstrijdkrachten.245 In Nederland deed Fokker het aanbod aan
Wijnmalen van de Trompenburg-fabriek om diens vliegtuigorder voor de Nederlandse lva over te
nemen, want Trompenburg was niet in staat vliegtuigen van eigen ontwerp te leveren. Heronderhandeling van deze order met het Munitiebureau wilde aanvankelijk niet vlotten, totdat duidelijk
werd dat de minister van Oorlog de aantallen vliegtuigen drastisch wilde reduceren. In hoofdstuk
3 is beschreven hoe op 28 april 1920 uiteindelijk zestig C.I-verkenners en twintig D.VII-jachtvliegtuigen met nog eens twintig vliegtuigen in onderdelen voor de lva werden gecontracteerd.246
Kort na aankomst in Nederland zette Fokker een nieuwe onderneming op en op 21 juli 1919
passeerde in Amsterdam de oprichtingsakte van de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek
(nvnv). President-commissaris was generaal J.B. van Heutsz, oud-gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië en Fokker zelf bezat een controlerend financieel belang in zijn bedrijf. Hij
dacht dat Nederland als neutrale middelgrote natie voor zijn nieuwe militaire leger- en marinevliegdiensten in eigen land en in de koloniën behoefte zou hebben aan ruime aantallen vliegtuigen van eigen bodem. Zijn vliegtuigvoorraad werd opgeslagen in de Amsterdamse Petroleum
haven en na de elta nam Fokker de tentoonstellingsgebouwen over om ze als fabrieksgebouw
te gebruiken. Via kapitein Hardenberg wendde Fokker zich tot de minister van Oorlog om steun,
“niet in den vorm van een subsidie, doch in den vorm van een toezegging, dat Uw departement de orders op vliegtuigen indien eenigszins mogelijk, bij ons zal plaatsen, en tevens de
voor een goede ontwikkeling der vliegtuigen benoodigde, door ons te vervaardigen, proefvliegtuigen zal overnemen, indien zij voor het Rijk hiervoor in aanmerking komen.”247
De reactie was lauw: nadat het Rijk een deel van zijn voorraad voor een gering bedrag ter compensatie van de Trompenburg-order had overgenomen, was het geld voor nieuwe vliegtuigen
voorlopig op. Fokker begreep dat hij zich voor de winstgevendheid van zijn onderneming moest
concentreren op de export.248
Fokker uitte zich al in het najaar van 1920 openlijk kritisch over de Nederlandse overheid
omdat deze geen nieuwe vliegtuigtypes van hem wilde kopen.249 Aangezien Groot-Brittannië
en Frankrijk na het einde van de oorlog de sterk gekrompen vliegtuigindustrie met staatssteun
overeind hielden, was ook in Nederland al snel de roep om overheidssteun te horen. In 1920
kreeg de Staatscommissie inzake Luchtvaart van de oud-voorzitter van het Munitiebureau, prof.
ir. L.A. van Royen, het verzoek over deze kwestie een advies uit te brengen, omdat hij wilde voorkomen dat Nederland bij een nieuwe oorlog opnieuw zonder een goede vliegtuig- en motorenfabriek zou komen te zitten.250 Commissielid H. Walaardt Sacré, oud-commandant-lva en inmiddels werkzaam voor de Britse Vickers-vliegtuigfabiek, oordeelde dat staatssteun niet nodig was
gezien de nieuwe politieke toestand in Europa. Hij was van mening dat alleen een vliegtuigindustrie die sterk genoeg was om zich op de wereldmarkt staande te houden, van betekenis zou
kunnen zijn.251 Kapitein Hardenberg pleitte in de commissie voor het beginsel dat de beste vorm
van steunverlening zou moeten liggen in de verplichting voor de militaire departementen hun
vliegtuigen bij de nationale vliegtuigindustrie te bestellen.252 Zijn standpunt vormde dan ook de
hoofdmoot van het definitieve advies dat de Staatscommissie op 17 november 1921 aan de minister van Waterstaat ir. A.A.H.W. König aanbood:
‘‘Samenvattende is de Commissie van meening, dat een nationale vliegtuigindustrie in
Nederland hoog gewenscht is en dringt zij er op aan, de voor den Staat (Rijk en Koloniën)
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vereischte vliegtuigen, zonder uitsluiting van buitenlandsche concurrentie, zooveel slechts
eenigszins mogelijk, bij de Nederlandsche industrie te bestellen en Nederlandsche luchttransportmaatschappijen te blijven steunen. Hiermede zal verkregen worden, dat een kern
van Nederlandsche vliegtuigindustrie kan blijven bestaan, welke zich later – onder gunstiger
omstandigheden, wat de mogelijkheid van levering in het buitenland betreft – zal kunnen
ontwikkelen tot bevordering van de nationale welvaart in vrede en de nationale weerkracht
in oorlogstijd.’’253
In zijn reactie stelde minister König dat hij zich in het algemeen kon vinden in het advies en dat
hij dat uitgangspunt ook met zijn ambtgenoten zou wisselen.254 Daarmee legde de regering het
beleid om zoveel mogelijk vliegtuigen bij de eigen industrie aan te schaffen in feite vast. Overigens
ging het Fokker bij de export al snel voor de wind, vooral dankzij de vliegtuigverkopen naar de
Sovjet-Unie. Van 1921 tot en met 1926 had Fokker 625 vliegtuigen voor 15,7 miljoen gulden geëxporteerd. Na het hoogtepunt van 1924 vertoonde die export echter weer een sterk dalende tendens.255

Concurrentie tussen Fokker en de nvi
De lva had pas in 1922 weer behoefte aan uitbreiding van vliegtuigmaterieel. Vanaf dat moment
meldde zich ook de concurrent, de op 13 april 1922 in Den Haag opgerichte N.V. Nationale Vliegtuigindustrie (nvi). De nvi had Walaardt Sacré en ex-mld-vlieger K. Muller als directeur en
Frits Koolhoven en Joop Carley als constructeur.256 Zoals Fokker dat in Duitsland had gedaan,
was Koolhoven tijdens de Eerste Wereldoorlog in Groot-Brittannië als vliegtuigconstructeur
actief geweest. Van zijn ontwerpen bouwde de Britse vliegtuigindustrie meer dan tweeduizend
vliegtuigen.257
Aan het begin van dit hoofdstuk is beschreven hoe het geld voor de aanschaf van vliegtuigen
in 1922 in de begroting werd opgevoerd. Het duurde tot eind maart dat jaar voordat de Tweede
Kamer de begroting-1922 goedkeurde. Ondertussen hadden officieren van de lva met Fokker
en zijn constructeur Reinhold Platz overleg gevoerd over de eisen waaraan een modern verkenningsvliegtuig zou moeten voldoen. De hoeveelheid mee te voeren uitrusting, bewapening en
brandstofvoorraad vereiste een aanzienlijk groter vliegtuig dan de bestaande C.I-verkenner.
Fokker was in deze tijd ook actief in de Verenigde Staten, waar generaal Billy Mitchell Fokkers
C.IV-verkenner met een 420 pk Liberty-motor van de tekenplank had besteld. Het was deze C.IV
die ook het best beantwoordde aan de eisen van de lva en op 6 april 1922 bood Fokker dat toestel officieel voor een demonstratie aan. In een offerte van 27 juli 1922 legde Fokker de levering
van veertien C.IV-verkenningsvliegtuigen met Liberty-motoren in 1923 voor een stuksprijs van
27.000 gulden neer. De nvi-fabriek, met president-commissaris Walaardt Sacré als stuwende
kracht, bood het door Koolhoven ontworpen FK.31-verkenningsvliegtuig eveneens aan de lva
aan. Omdat de Fokker C.IV al verder was gevorderd dan de FK.31 en men meer vertrouwen in de
Fokker-fabriek had, koos de lva voor de C.IV.258 Na een accountantsonderzoek bij Fokker werd
over een contract onderhandeld en tot aan de ondertekening daarvan op 31 december 1922 werd
nog over allerlei details gecorrespondeerd. De veertien toestellen van de begroting-1922 werden
in de loop van 1923 gebouwd en aan het eind van dat jaar door de fabriek in Amsterdam-Noord
afgeleverd en per dekschuit naar Schiphol vervoerd om daar te worden ingevlogen. Na over200
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dracht aan de lva gingen de vliegtuigen naar Soesterberg. De aflevering van elf toestellen viel
echter zo laat in december dat ze niet meer met het voor 1923 beschikbare geld konden worden
betaald, waardoor er een bedrag van drie ton vrijviel. Pas na uitgebreide discussies stond de
minister toe dit bedrag aan de gelden voor 1924 toe te voegen. Het leidde op het departement
onmiddellijk tot het stigma dat de vliegtuigindustrie als “onbetrouwbare leveranciers” moesten
worden bestempeld.259
Ondertussen was in 1922 ook de vliegtuigaanschaf uit de begroting-1923 voorbereid, waarin
wederom een serie verkenners was opgenomen. De begroting-1923 die op Prinsjesdag 1922 werd
gepresenteerd, keurde de Tweede Kamer vlak voor Kerstmis 1922 goed. Opnieuw bood Fokker
de C.IV aan en de nvi voerde de inmiddels vliegende FK.31 weer ten tonele. Omdat de FK.31 een
luchtgekoelde Jupiter-stermotor had wilde Chef Technische Dienst ir. B. Stephan dit toestel
graag nader bestuderen, ook al golden nog steeds dezelfde bezwaren tegen de nvi als een jaar
eerder. Argumenten als vlootstandaardisatie260 gaven in de vergelijking toch de doorslag en eind
oktober 1923 werd met Fokker onderhandeld over een nieuw C.IV-contract en dan met name
over de prijs. Fokker vroeg nu namelijk 32.000 gulden per vliegtuig en wenste in verband met
de exportvooruitzichten niet aan de door de lva gewenste prijs van 30.000 gulden toe te geven.
Uiteindelijk was er eind december 1923 een akkoord over de levering van zestien C.IV-vliegtuigen voor de vraagprijs van Fokker, maar een zeventiende toestel werd in onderdelen gratis bijgeleverd.261 De bouw en levering hiervan vonden in de loop van 1924 plaats.
Parallel met de aanschaf van de C.IV-verkenners kocht de lva ook lesvliegtuigen. In de begroting-1922 was geld opgenomen voor vijftien lesvliegtuigen ter vervanging van de Spyker V.2, die
zeer fragiel bleek en waarvan er al een aantal was afgeschreven. In het kader van de vervanging
van de Spyker-lesvliegtuigen bood Fokker op basis van de eisen van de lva het S.II-lesvliegtuig
aan, met zitplaatsen voor leerling en instructeur naast elkaar, terwijl de nvi met het door Carley ontworpen lesvliegtuig C.III kwam. Via verzoekschriften van Walaardt Sacré aan de minister
van Oorlog dwong de nvi een demonstratie van het laatstgenoemde type op Soesterberg af, zeer
tegen de zin van de chef van de Generale Staf, die vond dat deze ongewenste lobby tot vertraging
leidde en ook op Soesterberg voor onduidelijkheid zorgde.262 Uiteindelijk koos de lva voor de
S.II en omdat de lva nog over een grote voorraad Thulin-motoren beschikte, kon Fokker deze
lesvliegtuigen leveren voor 12.800 gulden per stuk exclusief krachtbron. Toen deze toestellen in
augustus 1923 voor beproeving gereed waren, bleek dat de Thulin-motoren niet aan de eisen voor
het stijgvermogen voldeden. Op de vraag of de toestellen desondanks konden worden geaccepteerd of dat de bestelling moest worden geannuleerd, verklaarden drie vlieginstructeurs dat het
stijgvermogen op lage hoogte voldoende was voor het vliegen boven Soesterberg en dat de prestaties verder goed waren.263 In de begrotingen-1923 en -1924 waren opnieuw twee series van vijftien
lesvliegtuigen opgenomen. Omdat de instructeurs toch de voorkeur gaven aan zitplaatsen voor
leerling en instructeur achter elkaar, paste Fokker de romp aan en leverde hij de toestellen als S.IV
aan de lva, opnieuw zonder motoren en voor dezelfde prijs. Deze toestellen bewezen dankzij
modernisering van de motoren tot aan de Tweede Wereldoorlog goede diensten.
De felle concurrentie van de Haagse nvi bereikte eind 1924 een hoogtepunt. Bij het opstellen
van de begroting-1924 had de lva een behoefte aan zesentwintig verkenners en twaalf eenpersoonsjagers ingebracht, maar minister Van Dijk wenste een half miljoen gulden op deze begroting te korten en presenteerde daarom op Prinsjesdag 1923 slechts plannen tot aanschaf van twaalf
verkenners en tien jagers.264 Pas nadat de Tweede Kamer deze begroting in maart 1924 had goedDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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gekeurd, konden de leveranciers weer worden benaderd. Fokker kon opnieuw de C.IV-verkenner
leveren en als jager een variant daarvan met een 450pk-Hispano Suiza-lijnmotor voor gebruik op
grote hoogte, die als DC.I, maar dan met een 450pk-Napier Lion-motor, ook aan de Nederlands-Indische luchtvaartafdeling was verkocht. De nvi bood nu de FK.31 met zijn luchtgekoelde stermotor ook als jager aan. Aangezien zowel de DC.I als de FK.31 tweepersoonsvliegtuigen waren,
wijzigde de lva haar behoefte in 1924 dan maar van eenpersoons- in een tweepersoonsjager, om
zo beide vliegtuigen grondig met elkaar te kunnen vergelijken. De wens om het begrotingsgeld
te besteden overheerste hier. Bovendien waren de ervaringen met jachtvliegtuigen aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog niet eenduidig: zowel eenpersoons- als tweepersoonsjagers hadden
met succes opgetreden en de lva had in 1918 een geïnterneerde tweepersoons-Bristol F.2b Fighter
uitvoerig op Soesterberg getest en met de Fokker D.VII vergeleken.
Bij het uitgaan van de prestatievereisten met de offerteaanvraag in april 1924 protesteerde
Fokker hevig, omdat hij meende dat die eisen naar de FK.31 waren toegeschreven. Waar de lva de
DC.I al gedemonstreerd had gekregen in de versie voor Indië, kostte het de nvi grote moeite om
de FK.31 te mogen tonen in een uitvoering die aan de lva-eisen voldeed. Pas na enkele maanden
uitstel werd de FK.31 op 14 en 18 oktober 1924 op het Rotterdamse vliegveld Waalhaven beproefd
ten overstaan van luitenant-kolonel K.E. Oudendijk, hoofd van de IVe Afdeling van het ministerie van Oorlog. Uit zijn rapportage blijkt dat de FK.31 niet als jager voldeed en dat hij de minister
voor de keuze plaatste: de FK.31 als verkenner kopen of de ondergang van de nvi op zijn geweten
hebben.265 Uit een gedegen evaluatie van de chef Technische Dienst van de lva bleek de FK.31
echter ook als verkenner inferieur.266 Uiteindelijk besloot de minister eind 1924 de jagers uit de
aanschaf-1924 te schrappen en al het geld in plaats daarvan te bestemmen voor het kopen van
negentien lichte artillerieverkenners ter vervanging van de Fokker C.I. Fokker had echter, in de
concurrentieslag met de nvi, geen gemoderniseerde C.I ontworpen, maar had op het laatste
moment zijn nieuwste exporttype C.V-verkenner met een lichtere motor onder de kostprijs aangeboden en op 1 december 1924 voor de lva laten demonstreren.267 Bij de lva was men zeer
onder de indruk van de prestaties van deze C.V en nog diezelfde maand werd het contract voor
negentien Fokker C.VI-lichte verkenners met 350pk-motor getekend.268 Zo was Fokker er met
een nieuw type in geslaagd alsnog de bestelling-1924 in de wacht te slepen. Met deze verrassende
ontknoping kreeg de lva het meest succesvolle militaire vliegtuigtype dat Fokker in de jaren
twintig voortbracht. De nvi had het nakijken en kreeg in mei 1925 nogmaals een kans om het
tegen Fokker op te nemen met een tweepersoonsgevechtsvliegtuig, maar dat leidde ondanks de
felle lobby van Walaardt Sacré evenmin tot resultaat. De nvi moest het in 1926 definitief afleggen tegen Fokker en was zo gedwongen de deuren wegens faillissement te sluiten. Zo verkreeg
Fokker tot 1935 feitelijk een monopoliepositie in de levering van vliegtuigen aan de lva.269

Fokker als hofleverancier van de lva
De begroting-1925 voorzag een vervolgbestelling van verkenners en de aanschaf van tweepersoonsjagers voor de beschermingstaak. Ondertussen had de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart de C.VI in april 1925 intensief beproefd en had de lva ook de C.V met de sterkere 450pk-motor bestudeerd als mogelijke jager/verkenner. Zowel de C.VI als de C.V waren dermate superieur
dat de commandant-lva na vergelijking met de FK.31 in juni 1925 voorstelde te gaan standaar
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diseren op dit veelzijdige vliegtuigtype270 en wel door de aanschaf van zestien jager/verkenners
met 450pk-motor en zeven aanvullende lichte verkenners met 350pk-motor. Op 11 november
1925 werd dit contractueel vastgelegd, maar nu wel tegen aanzienlijk hogere prijzen.271 Op soortgelijke wijze werden uit de begroting-1926 nogmaals tien C.V jager/verkenners en vijf C.VI-lichte
verkenners aangeschaft, waarvoor het contract op 21 december 1926 werd getekend. Van de vijf
C.VI’s kregen er twee bij wijze van proef een 380pk-luchtgekoelde stermotor, omdat de klm daar
zeer goede ervaringen mee meldde.
Ook op een andere manier raakte de klm betrokken bij de materieelplannen van de lva.
Eind 1925 maakte Hardenberg voor de Generale Staf een overzicht van de behoefte aan vliegtuigen en vliegend personeel (zie bijlage V). Daarin constateerde hij dat de luchtvloot van de klm
was gegroeid tot negen vliegtuigen met een motorvermogen van meer dan 360 pk, waarvoor
vanaf dat jaar ook een oorlogstaak bij de lva was weggelegd.272 Voor het eerst werd een bomva
van acht vliegtuigen voor nachtelijke inzet in de oorlogsorganisatie opgenomen. De eenmotorige Fokker F.VII- en driemotorige F.VII/3m-verkeersvliegtuigen van de klm waren geschikt om
bij mobilisatie te worden omgebouwd tot nachtbommenwerpers. Om in vredestijd over oefenen testvliegtuigen van dit type te kunnen beschikken, was in de begroting-1927 geld opgenomen
voor de aanschaf van drie Fokker F.VII/3m-vliegtuigen, geleverd in het voorjaar van 1928. Twee
waren nieuw en de derde was de ‘Postduif ’, waarmee luitenant Koppen zijn snelle postvlucht
naar Indië had gemaakt.
Behalve voor de driemotorige Fokkers had de commandant-lva in de begroting-1927 geld
willen opnemen voor twee nieuw te ontwikkelen vliegtuigtypen, een driemotorige strategische
verkenner en een eenpersoonsjager. Omdat de begroting opnieuw met 300.000 gulden moest
worden gekort, schoof de aanschaf bij Fokker van twee proefmodellen van de jager door naar
de begroting-1928. Van de driepersoonsverkenner, geïnspireerd door soortgelijke types in het
buitenland, werd slechts één proefexemplaar bij Fokker besteld, waarvoor het contract met een
waarde van 35.000 gulden op 31 december 1927 werd getekend.273 Van dit toestel, aangeduid als
C.VIII, bouwde Fokker eerst een mock-up om de rompindeling met een commissie van vliegers en
waarnemers van de lva te kunnen vaststellen.
Met een driepersoonsverkenner kon de waarnemer zich volledig concentreren op zijn waarnemingstaak en kon een tweede waarnemer functioneren als luchtschutter/radiotelegrafist. Om
de luchtfotografie goed te kunnen verrichten moest dit vliegtuig een grote langsstabiliteit hebben. De lva ontving het proefexemplaar in augustus 1928, maar in de praktijk viel het toestel
tegen. Het geringe motorvermogen en de beperkte wendbaarheid, het resultaat van de specifieke
lva-eisen, vormden nu de belangrijkste bezwaren. Fokker kwam met een verbeterd ontwerp,
maar de lva veranderde van gedachten en wenste toch liever een tweepersoonsvliegtuig. Omdat
Fokker zo’n vliegtuig niet terstond kon ontwikkelen, werden uit de begroting-1929 voor de strategische verkenningsafdeling van de lva uiteindelijk vijf tweepersoons eenmotorige verkenners
aangeschaft van het type C.IX. Dit was in feite een gemoderniseerde C.V met een 630 pk Hispano
Suiza-motor, in verband met het opereren op grote hoogte voorzien van een extra mitrailleur met
een neerwaarts schootsveld die de waarnemer met een voetpedaal kon bedienen.274
In het kader van de begroting-1928 kwam de kwestie van de eenpersoonsjager ter vervanging
van de tien jaar oude D.VII weer aan de orde, toen op 30 december 1928 met Fokker een contract
werd gesloten voor de levering van twee proefexemplaren van de eenpersoonsjager D.XVI. Daar
was echter wel de nodige discussie tussen de lva en Fokker aan vooraf gegaan. Aanvankelijk
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wenste de lva een verdere ontwikkeling van de Fokker C.Vd-verkenner tot eenpersoonsjager
met een 600 pk Hispano Suiza-vloeistofgekoelde lijnmotor. Dit als D.XV aangeduide ontwerp
bleek echter zwaar en duur in exploitatie, reden waarom de lva Fokker vervolgens verzocht
een uiterst lichte en wendbare jager te ontwikkelen. Dat werd de D.XVa met een luchtgekoelde
stermotor van 259 pk, waarvan de lva het ontwerp in de loop van 1928 kreeg voorgelegd. Ook dit
ontwerp haalde het niet en uiteindelijk besloot de lva eind 1928 toch een ‘normale’ eenpersoonsjager met een luchtgekoelde Jaguar-stermotor van 450 pk aan te schaffen. De keuze voor een
luchtgekoelde stermotor was ingegeven door overwegingen van gewicht en betrouwbaarheid en
de goede ervaringen van de klm. De beide bestelde testexemplaren van de D.XVI kwamen eind
1929 in beproeving en voldeden op zich goed, maar de discussie over wat voor jachtvliegtuigen
men precies wilde hebben duurde voort. Mede door wat de nieuwe commandant van de lva Van
Santen in het buitenland aan vliegtuigontwikkelingen zag, was Fokker begin 1930 gevraagd de
D.XVI aan te passen tot een tweepersoonsjager met rugdekking, waartoe de fabriek een ontwerp
D.XVII maakte. Uiteindelijk koos de lva er eind 1930 toch voor om het begrotingsgeld voor dat
jaar te besteden aan een serie van twaalf in 1931 te leveren D.XVI-eenpersoonsjagers, terwijl in
1933 nog een vervolgserie van drie van deze jagers werd gekocht ter vervanging van verloren
gegane toestellen.275
Deze vrij gedetailleerde opsomming toont aan dat het aanschafbeleid voor de lva in de jaren
twintig wispelturig was. De jaarlijkse begroting voor de aanschaf van een kleine serie vliegtuigen bood uiteraard een opening voor jaarlijks wisselende prioriteiten: de verschillende soorten
taken vereisten verschillende vliegtuigtypen. Bovendien was de internationale vliegtuigontwikkeling niet eenduidig en sterk afhankelijk van bijvoorbeeld beschikbaar komende nieuwe
motortypes. Maar de systematiek van de jaarlijkse begrotingscyclus van de overheid bepaalde
ook dat het opgebrachte begrotingsgeld in datzelfde begrotingsjaar moesten worden besteed
aan een getekend contract. De als beleidslijn gehanteerde verplichte aanschaf bij de Nederlandse
industrie – in de praktijk Fokker – betekende dat de lva als relatief kleine klant mede afhankelijk was van wat Fokker voor zijn aanvankelijk omvangrijke wereldmarkt ontwikkelde. Terwijl
Fokker in 1925 aan de lva bijvoorbeeld negentien vliegtuigen leverde, bedroeg de export naar elf
verschillende landen maar liefst 151 vliegtuigen met een waarde van 5,2 miljoen gulden.276

Verplichte aanschaf bij de Nederlandse vliegtuigindustrie
Na 1926 ging het echter ook met Fokker slechter; de export daalde sterk en tot overmaat van ramp
bestelden de departementen van Marine en Koloniën de nieuwe marinevliegboten voor gebruik
in Nederlands-Indië niet bij Fokker, maar bij de Duitse Dornier-fabriek.277 Ook het aanschafbeleid van vliegtuigen voor de lva gaf de Fokker-directie aanleiding haar nood bij de minister van
Oorlog te klagen. Tussen 1922 en 1926 waren er voor de lva betrekkelijk ruime series verkenners
en lesvliegtuigen aangekocht. De fabriek kon de gemaakte ontwikkelingskosten dankzij deze
ruime series en de export terugverdienen. Maar in 1926 wilde de lva twee nieuwe militaire types
ontwikkeld zien, een eenpersoonsjachtvliegtuig en een driepersoonsverkenner, zonder daarvoor ontwikkelingskosten te willen betalen. Op 23 september 1925 schreef de nieuw aangetreden
adjunct-directeur van Fokker (en voormalig chef td van de lva) B. Stephan aan minister Lam
booy dat Fokker de kosten van de ontwikkeling en de demonstraties van nieuwe vliegtuigtypes
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niet geheel voor eigen rekening kon blijven nemen. Als de regering prijs stelde op het voortbestaan van de Nederlandse vliegtuigindustrie, die tot dan toe steeds moderne Fokker-vliegtuigen had gebouwd, moest de regering volgens hem ook bereid zijn een zodanige prijs voor
die vliegtuigen te betalen dat daarmee de kosten van de ontwikkeling van nieuwe types gedekt
waren. Dat was voor de minister aanleiding om de Staatscommissie inzake Luchtvaart opnieuw
advies te vragen over steunverlening aan de industrie.278 Het advies, dat hoofdzakelijk was voorbereid door de leden Hardenberg van de lva, Plesman van de klm en Wolff van de rsl, werd
op 5 november 1926 voorgelegd aan de minister van Waterstaat. De commissie constateerde met
tevredenheid dat de overheid in die periode voor flinke bedragen vliegtuigen had aangeschaft,
namelijk: het ministerie van Oorlog 3.076.400 gulden, uitsluitend in Nederland; het ministerie
van Marine 993.000 gulden in Nederland en 188.000 gulden in het buitenland; het ministerie
van Koloniën 413.000 gulden in Nederland en 811.350 gulden in het buitenland en de Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij 750.000 gulden, uitsluitend in Nederland.
Toch moest de commissie ook vaststellen dat een deel van de buitenlandse aankopen bij
de Nederlandse industrie had kunnen plaatsvinden, als de betrokken vliegdiensten zich eerder
hadden uitgesproken over de eisen die zij aan de vliegtuigen stelden. Dan zou er voor de industrie meer ruimte voor eigen ontwikkeling of voorbereiding van licentiebouw zijn geweest. De
commissie drong er dan ook op aan de eisen voor nieuwe vliegtuigen één tot anderhalf jaar voor
aflevering aan de industrie bekend te maken en voor nieuwe ontwerpen eerst een proefvliegtuig
te bestellen en te testen voor aanvang van de seriebouw.279 Van de vier Nederlandse vliegdiensten
hielden de lva en de klm zich dus keurig aan het door de staatscommissie voorgestane beleid
en vlogen met uitsluitend Fokker-vliegtuigen.
De kwestie van het betalen van ontwikkelingsgeld kaartte Stephan opnieuw bij de minister
van Oorlog aan toen de lva in 1927 slechts één exemplaar wilde bestellen van de nieuwe driepersoonsverkenner C.VIII. Daarbij bleek dat de militaire behoeftestellers bij de inrichting van
het toestel nogal veel noten op hun zang hadden, maar slechts de serieprijs wilden betalen. Het
kabinet-De Geer besprak de kwestie en de ministers gingen in mei 1928 schoorvoetend akkoord
met de richtlijn dat de kosten, verbonden aan de ontwikkeling van een door de Staat verlangd
vliegtuigtype, in bepaalde buitengewone gevallen aan de betreffende onderneming mochten
worden vergoed. In de bekendmaking van dit kabinetsbesluit aan de Staatscommissie verklaarden de ministers van Oorlog, Marine en Koloniën tevens in te stemmen met het idee om plannen
voor toekomstige aanschaffing van vliegtuigen en de aan die vliegtuigen te stellen eisen, waar
mogelijk, tijdig aan de Nederlandse vliegtuigindustrie bekend te maken.280
Nadat in de jaren twintig al op verschillende momenten richtlijnen van het ministerie van Oorlog waren verschenen om aankoop bij de Nederlandse industrie te stimuleren, vaardigde minister
Deckers in juli 1931 verder aangescherpte regels uit ter beperking van buitenlandse concurrentie.
Volgens die richtlijnen moest bij defensieaanschaffingen de opdracht steeds worden verleend aan
de meest daarvoor in aanmerking komende Nederlandse leverancier, als de kwaliteit voldeed en de
prijs niet meer dan vijftien procent hoger was dan de laagste buitenlandse inschrijver. Kwam de
prijs boven die grens van vijftien procent, dan zou de ministerraad zich erover buigen bij aankopen boven de tienduizend gulden en daaronder besliste de minister van Defensie.281 Twee jaar later
werd het vijftien-procentscriterium gewijzigd in een ‘‘redelijke prijs.”282
Dat de toezegging om de industrie in een vroeger stadium te informeren over de eisen voor
nieuwe vliegtuigen geen overbodige luxe was, blijkt wel uit de manier waarop de jaarlijkse vliegDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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tuigbestellingen tot stand kwamen. Terwijl de C.IV en de C.V nog voor de wereldmarkt waren
ontworpen, vond de ontwikkeling van militaire vliegtuigtypes bij Fokker vanaf 1928 steeds meer
in nauw overleg met de lva plaats. In de omgang met haar enige leverancier van vliegtuigen
bleef de lva echter een wispelturige partij, die nogal gemakkelijk van gedachten veranderde
bij het formuleren van eisen voor nieuwe vliegtuigen. Doordat per jaar werd beslist over de
aanschaf van kleine series vliegtuigen, veranderden de inzichten van het handjevol deskundige
vliegers en technici op Soesterberg regelmatig, afhankelijk van de nieuwste ontwikkelingen die
zij internationaal waarnamen. Bepalend voor de formulering van eisen waren de vliegers Van
Heijst en Versteegh, terwijl tactisch leermeester en waarnemer Zegers vanuit zijn bestudering
van luchtvaartontwikkelingen in het buitenland nauw betrokken was bij de aan verkenners te
stellen voorwaarden. Zijn inbreng in de totstandkoming van de mislukte C.VIII en de slepende
discussie die uiteindelijk tot de T.V leidde, was zeer dominant, terwijl commandant Van Santen
en de jachtvlieger Sandberg zich vooral bemoeiden met de vormgeving van de jachtvliegtuigen
D.XVI en D.XVII. Van jaar tot jaar kostte het evenwel moeite om een consistent aanschafbeleid
te realiseren, mede omdat in Den Haag niet inhoudelijk kon worden meegedacht door gebrek
aan deskundigen bij de Generale Staf en op het departement van Defensie. Fokker kon vaak geen
touw vastknopen aan wat de lva op wat langere termijn wilde.283 Het kleine Nederlandse luchtwapen was niet in staat zelfstandig zo’n visie te ontwikkelen en kon niet veel anders dan een
trendvolger zijn. Dat deed de militaire vliegtuigontwikkeling bij Fokker geen goed, temeer daar
de prikkels voor de export eind jaren twintig, begin jaren dertig sterk afnamen. Voor de lva
betekende de afhankelijkheid van de Fokker-vliegtuigen dat de vooraanstaande positie met uitstekend materieel uit de jaren twintig na 1930 langzaam verslechterde.

Fokker in de problemen
Niet alleen met militaire vliegtuigen dreigde Fokker technologisch achterop te geraken. Na
1930 konden ook zijn traditioneel gebouwde verkeersvliegtuigen niet meer wedijveren met de
in Amerika ontwikkelde geheel metalen vliegtuigen van Boeing en Douglas. In november 1932
besloot Plesman tot de aanschaf van Amerikaanse Douglas DC-2 vliegtuigen voor de Indië-route
van de klm in plaats van Fokkers nieuwste vliegtuig, de F.XXXVI. De financiële resultaten waren
nog duidelijker: de export van Fokker daalde van 5,2 miljoen gulden in het topjaar 1925 tot een
schamele 397.900 gulden in 1933. In 1930 raakte Fokker in de rode cijfers; het aantal werknemers
daalde van rond de 600 in 1929 naar niet meer dan 130 in december 1932.284 Onder deze omstandigheden kon Fokker het zich niet veroorloven te investeren in nieuwe constructiemethoden
zoals de Amerikaanse fabrikanten dat deden. Bovendien was Fokkers bedrijfsvoering gericht
op kortetermijnbeslissingen. Het uitblijven van ingrijpende constructieve vernieuwing deed de
aanvankelijke technologische voorsprong van Fokker teniet.285 Met het verlies van de klm als
klant en de beperkte militaire bestellingen zag het er somber uit voor Fokker. De aanschaf van de
door Van Santen gewenste D.XVII-jachtvliegtuigen was ondanks aarzelingen bij het zojuist afgesplitste lvb – vanwege het nieuwe ontwerp met onbeproefde motoren – toch doorgezet, omdat
Fokker eind 1932 in ernstige moeilijkheden verkeerde en zo weer even vooruit kon.286
Andere vliegtuigbouwers zagen in Fokkers malaise juist weer nieuwe kansen. Aviolanda in
Papendrecht kreeg enkele opdrachten voor de licentiebouw van vliegtuigen voor de mld en de
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Indische luchtvaartafdeling. Frits Koolhoven had in 1927 de huur van hangar C op Waalhaven
overgenomen van de failliete nvi en was voor zichzelf begonnen. Hij stichtte op 31 mei 1934 een
naamloze vennootschap en legde zich op Waalhaven toe op de fabricage van vliegtuigen van
eigen ontwerp. Ten slotte kondigde de scheepswerf De Schelde in 1934 aan vliegtuigen te willen gaan bouwen, waartoe constructeur Theo Slot van de op 1 december 1934 gesloten afdeling
Vliegtuigbouw van de Haagse Pander-fabriek werd aangetrokken.287
Omdat de overheid grotendeels de nationale markt bepaalde en uiteraard ook bezorgd was
over de werkgelegenheid in deze sector, moest zij het vraagstuk van nationalisatie van de vliegtuigindustrie onder ogen zien. Toen Fokker in 1933 voor hulp aanklopte, werd voor de bestudering van dit vraagstuk de Commissie Bevordering Vliegtuigindustrie ingesteld onder voorzitterschap van mr. dr. A. van Doorninck, thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën.288 In
haar eerste rapport van 6 augustus 1934 concludeerde de commissie op den duur geen ruimte te
zien voor meer dan één vliegtuigfabriek. Eventuele steun moest aan één industrie worden verleend en daarom moest de overheid de binnenlandse concurrentie niet aanwakkeren. De overheid diende de bouw van prototypes slechts aan die ene fabriek, Fokker, op te dragen, waarbij
de vrijheid bleef bestaan om de order in het buitenland te plaatsen als het type niet voldeed of
de prijs te hoog was. In een tweede rapport van 21 juni 1935 werkte de commissie deze conclusies verder uit en adviseerde de regering een moderne “eenheidsvliegtuigfabriek” te stichten
met Fokker als kern, maar met de inbreng van Koolhoven en Slot. Door uit het ter werkloosheidsbestrijding ingestelde Werkfonds een bedrag van 1,2 miljoen gulden te bestemmen voor
een meerderheidsbelang van de Staat in het aandelenkapitaal van de Fokker-fabriek en voor de
bouw van een nieuw fabriekscomplex in Schellingwoude, kon Nederland volgens de commissie
weer voorop gaan in de vliegtuigbouw en -export.289
De luchtvaartwereld overlaadde de adviezen van de commissie-Van Doornick met kritiek.
Fokker en Koolhoven waren er de mannen niet naar om zich door de overheid tot samenwerking
te laten dwingen. Zij hadden er geen belang bij en vonden dat alleen de grote overheidsafnemers
hier baat bij hadden. De pers verweet de overheid door kortzichtigheid en bezuiniging geen langetermijnbeleid bij de aanschaffing te voeren. “Wat de militaire luchtvaart betreft, heeft het
gebrek aan concurrentie en van bouwprogramma’s tot gevolg gehad, dat wij nu nog aan de ontwikkeling van moderne types moeten beginnen, die in het buitenland reeds klaar, of zoo goed
als klaar zijn”, aldus Het Vaderland.290 De belangrijkste kritiek kwam echter van generaal Raaijmaakers, die inmiddels aan de commissie was toegevoegd, maar het rapport niet mede ondertekende en zich in een minderheidsnota tegen de stichting van een eenheidsvliegtuigfabriek
had geuit. Hij zag wel degelijk bestaansrecht voor de kleinere fabrieken en had verschillende
bezwaren tegen de overheidsbemoeienis bij de vliegtuigindustrie, de kwetsbaarheid van één
fabriekscomplex en de overheersende rol van de persoon Fokker. En, zo voegde Het Vaderland er
fijntjes aan toe in het artikel getiteld ‘De Militaire luchtvaartinspectie tegen de eenheidsfabriek;
Generaal Raaijmaakers pleit voor vrije concurrentie’:
“Wij wijzen er thans reeds op, dat generaal Raaymaakers het eenige lid der interdepar
tementale commissie van Doorninck is, dat met de producten der vliegtuigindustrie moet
laten werken en voor het resultaat daarvan verantwoordelijk is. De overige leden hebben
op hun respectieve departementen niet anders dan administratieve bemoeienis met de
vliegerij.”291
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Van de hervormingen die de commissie-Van Doorninck voorstelde kwam uiteindelijk niets
terecht en alles bleef bij het oude, zij het dat de toenemende internationale spanning het perspectief op nieuwe grotere vliegtuigbestellingen verbeterde.
Hoewel de lva voor het modernste vliegend materieel eigenlijk naar het buitenland zou
moeten kijken – wat men in Indië ook deed – was het een lichtpuntje dat er vanaf 1934 ook weer
binnenlandse concurrentie voor Fokker optrad. In de vliegtuigfabriek die Frits Koolhoven op 31
mei op het Rotterdamse vliegveld Waalhaven had gesticht bouwde hij een tweemotorig vliegtuig
voor de klm en lichte lesvliegtuigen voor de sportvliegopleiding bij de Nationale Luchtvaartschool (nls). Ook bouwde hij in 1935 voor 28.800 gulden een FK.49 tweemotorig fotovliegtuig
voor de lva. Begin 1935 speelde Koolhoven handig in op de urgente behoefte aan overgangslesvliegtuigen die kolonel Best bij de minister op tafel had gelegd en waarvoor chef-instructeur
Versteegh de Britse Avro Tutor als beste kandidaat zag. Terwijl de Aviolanda-fabriek al bezig
was met voorbereidingen om de Tutor eventueel in licentie te bouwen, bood Koolhoven aan op
eigen kosten het FK.51-lesvliegtuig met ongeveer dezelfde karakteristieken als het Britse toestel
te ontwikkelen. In ruil daarvoor wilde hij de toezegging dat beide lestoestellen op Soesterberg
voor de lva mochten demonstreren en dat de rsl ze zou beproeven.292 Dat gebeurde in juni
1935 met als resultaat dat het Koolhoven-toestel de voorkeur kreeg. Minister Deckers machtigde
het lvb daarop in augustus de onderhandelingen te openen voor de aanschaf van tien FK.51lesvliegtuigen voor een stuksprijs van 25.100 gulden.293 Het contract werd pas in januari 1936
getekend, samen met dat voor de eerder genoemde seriebestelling van zestien Fokker C.X-verkenners. Omdat de besteding van 220.000 gulden uit de begroting-1935 hierdoor niet meer was
gerealiseerd, gaf de minister speciale toestemming dit bedrag door te schuiven naar 1936 en te
gebruiken voor de aanbetaling van vier FK.51- en vijf C.X-vliegtuigen. De overige zes FK.51’s en
elf C.X’en werden betaald uit de begroting-1936.294
De lva kon beide series vliegtuigen nog in de loop van 1936 aan haar luchtvloot toevoegen en
zo was er dat jaar in materieel opzicht een eerste lichte verbetering in plaats van een verdere achteruitgang. Er zou dat jaar echter onder druk van de verslechterende internationale toestand door
toedoen van de iml ook nog een veel omvangrijker plan voor de reorganisatie en modernisering
van de luchtstrijdkrachten op tafel komen, dat in het volgende hoofdstuk wordt behandeld.

De motorenproblematiek
De motorenproblematiek had al tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de nodige hoofdbrekens
gezorgd. De motor was en bleef het voornaamste onderdeel van een vliegtuig dat de prestaties
in hoge mate bepaalde. Walaardt Sacré was een groot voorstander van de Franse rotatiemotoren
en – toen die niet meer beschikbaar waren – van de bij Thulin in licentie gebouwde varianten.
Met het toenemen van de motorvermogens aan het einde van de oorlog raakten de rotatiemotoren echter in het nadeel ten opzichte van de vloeistofgekoelde vaste motoren. Pogingen om in
Nederland beide typen motoren te produceren waren niet succesvol en in 1921 moest de Staatscommissie inzake Luchtvaart al concluderen dat “een motoren-industrie, speciaal voor vliegtuigmotoren, voorloopig weinig kans [zal] hebben op succes in ons land, daar de constructie
en bouw van een nieuw motortype alleen door zéér goed geoutilleerde fabrieken, die ervaring
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hebben op het gebied van den lichten motorbouw, met kans op succes kan worden begonnen.”295
Bovendien was voor de succesvolle ontwikkeling en fabricage van vliegtuigmotoren een constante stroom omvangrijke bestellingen nodig. Nederland was voor vliegtuigmotoren afhankelijk van grote buitenlandse leveranciers en dat zou tot aan de Tweede Wereldoorlog zo blijven.
Het is in het kader van dit hoofdstuk van belang om het aanschafbeleid ten aanzien van vlieg
tuigmotoren voor de lva-vliegtuigen nader te analyseren.
De van Fokker in 1920 overgenomen oorlogsvliegtuigen hadden uiteraard Duitse motoren,
terwijl de lichte lesvliegtuigen aanvankelijk de nog ruim voorradige Thulin-rotatiemotoren kregen. De eerste nieuw bestelde Fokker C.IV’s hadden de Amerikaanse Liberty-motoren, die Fokker voor weinig geld uit oorlogsvoorraden had gekocht. Met de aanschaf van de C.V en C.VI deden
de vloeistofgekoelde motoren van de Franse motorenfabrikant Hispano Suiza (hs) hun intrede.
Fokker leverde deze vliegtuigen compleet met motoren af. De contacten met hs verliepen via het
Amsterdamse handelskantoor van J.M. Carp en via dat bureau schafte de lva ook reservemotoren en -delen aan. In de jaren twintig werd voor een bedrag van ruim vier miljoen gulden aan
vliegtuigen uitgegeven en daarnaast voor reservemotoren nog eens 1,3 miljoen gulden. Vanaf
1929 koos de lva ervoor alle benodigde motoren voor nieuwe vliegtuigen zelf te kopen om ze
vervolgens aan Fokker toe te leveren. Gelijktijdig veranderde de voorkeur van de lva in Britse
luchtgekoelde stermotoren, dankzij de goede ervaringen van de klm met de betrouwbare motoren van dit type. Bij Armstrong Siddeley (as) schafte de lva jarenlang motoren van verschillend
vermogen aan voor de modernisering van de Fokker S.IV-lesvliegtuigen (140pk-Mongoose), voor
de Fokker F.VII/3m en de modernisering van de Fokker C.I (200pk-Lynx), voor de D.XVI-jager
(450pk-Jaguar) en voor de FK.51 (270- en 350pk-Cheetah). Het verschil in vermogen werd bij deze
motoren vooral bepaald door het aantal cilinders, terwijl ze bepaalde onderdelen en gereedschappen gemeenschappelijk hadden. Hierdoor ontstonden voor de lva logistieke voordelen.
Omdat de combinatie D.XVI-jager met een stermotor geen succes was, kreeg de D.XVII-jager
opnieuw een vloeistofgekoelde lijnmotor. Dankzij een intensieve lobby van het Haagse handelskantoor Hollinda richtte de lva zich hiervoor nu op de Rolls-Royce (rr) motoren van het type
Kestrel.296 Die motoren werden niet alleen toegepast bij de D.XVII, maar ook bij de C.X en de
modernisering van de C.V. Tussen 1925 en 1935 kocht de lva 70 motoren bij Hispano Suiza, 174
motoren bij Armstrong Siddeley en 120 motoren bij Rolls-Royce.297

Beoordeling
De jaren 1920-1935 zijn achteraf te beschouwen als de periode waarin onder het Nederlandse
luchtwapen een stevig fundament had kunnen worden gelegd. Dat dit niet gebeurde wreekte
zich toen vanaf 1936, in navolging van de meeste Europese landen, ook Nederland een politiek
van herbewapening inzette. In werkelijkheid stond de lva er in 1935 slecht voor. Dat was niet
alleen een rechtstreeks gevolg van het voortdurende bezuinigingsbeleid van de achtereenvolgende kabinetten ten aanzien van de totale overheidsuitgaven en – als onderdeel daarvan – ook
de defensieuitgaven. Een duidelijke visie op het luchtwapen ontbrak en dat maakte Nederland
tot trendvolger van internationale ontwikkelingen, die allesbehalve eenduidig waren. Ook bij de
totstandkoming van het personeels- en materieelbeleid ten aanzien van het luchtwapen werden
regelmatig wisselende keuzes gemaakt. Dat maakt een nader oordeel hoe de politieke en miliDE JAREN VAN FINANCIËLE KRAPTE 1920-1935
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taire leiding in deze periode met het luchtwapen omging extra moeilijk. Vervolgens is de vraag
aan de orde hoe de commandanten Hardenberg, Van Santen en Best binnen de zeer beperkte
middelen hun stempel op de ontwikkeling van het luchtwapen drukten. Ten slotte roept de
afhankelijkheidsrelatie met Fokker de vraag op of het landsbelang hiermee was gediend.

De politieke en militaire leiding
Toen minister Alting von Geusau in augustus 1919 de geplande uitbouw van de lva opschortte
door het budget te korten en de personeelsomvang te bevriezen, had dit zeker de instemming
van generaal Pop, die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog generaal Snijders was opgevolgd. Pop was verantwoordelijk voor de benoeming van één van zijn briljante stafofficieren,
J.H. Hardenberg, tot opvolger van Walaardt Sacré als commandant van de lva, in weerwil van
Hardenbergs pleidooi om een in de luchtvaart ervaren officier aan te wijzen.298 Pop wilde zo de
tijdens de mobilisatie explosief gegroeide lva onder de strakke leiding van de Generale Staf
houden. Door het starre personeelsbeleid werd de uiterst deskundige Walaardt Sacré niet voor
de militaire luchtvaart behouden. Pop en zijn opvolgers verzuimden juist in de Generale Staf
voor luchtvaartdeskundigheid te zorgen, zodat in alle vraagstukken hetzij de commandant-lva
in Soesterberg moest worden geraadpleegd, dan wel moest worden geaccepteerd dat er geen
deskundige aan te pas kwam. De enige stafofficier voor luchtvaartaangelegenheden was in die
jaren kapitein C.D. Viehoff, die ooit een waarnemerscursus had gevolgd.
Eind maart 1920 trad generaal Pop aan als minister van Oorlog en Marine, met als belangrijkste taak de door het parlement gevraagde reorganisatie van het leger voor te bereiden. Maar
zijn plannen vonden een jaar later in de Kamer geen bijval, waarop hij aftrad. Daarnaast had hij
in de zomer van 1920 ook een organisatie laten uitwerken voor de weer samen te voegen vlieg
diensten van leger en marine tot één Luchtvaartdienst. Belangrijkste drijfveren waren doelmatigheidswinst te behalen met gezamenlijke vliegopleidingen van 36 vliegers per jaar en één
gemeenschappelijk onderhoudsbedrijf. Tot een wetsvoorstel kwam het nooit, maar op één punt
van nomenclatuur is tot op heden aan zijn wens gehoor gegeven: “Ik zou gebezigd willen zien de
namen ‘vlieger’ en ‘jachtvliegtuig’.”299 Daarmee verdwenen aanduidingen als aviateur, vliegenier,
aeroplaan, vliegmachien en jager voorgoed uit het officiële militaire woordenboek.
Pop werd als minister opgevolgd door de anti-revolutionair J.J.C. van Dijk, die met een compromis de legerwetten van 1922 door de Kamer loodste. De consequentie van de door Van Dijk
vastgestelde legerorganisatie was dat de landmacht in vredestijd vrijwel uitsluitend een opleidingstaak voor reservisten en dienstplichtigen had, opdat bij mobilisatie een groot leger kon
worden gevormd. Dat zo’n stelsel voor het luchtwapen niet passend was, had Walaardt Sacré al
in 1916 betoogd, maar Hardenberg legde zich als commandant-lva bij deze situatie neer.300 In
1921 was op initiatief van de Generale Staf een opbouwplan voor de lva goedgekeurd, waarbij
in zes jaar tijd de sterkte van de lva in de eerste lijn op 162 moderne vliegtuigen zou komen.
Dat bleek niet haalbaar, want de bezuinigingspolitiek gooide al snel roet in het eten. In juni 1922
stelde minister Van Dijk namelijk een begrotingsplafond van 2,5 miljoen gulden per jaar voor
de lva vast, in plaats van de voor aanschaf en exploitatie van de gewenste aantallen vliegtuigen
benodigde 3,5 miljoen gulden.301 Dat plafond zou ondanks de stijgende kosten van het zich snel
ontwikkelende luchtwapen tot medio jaren dertig niet meer worden aangepast.
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Niettemin vonden onder het bewind van minister Van Dijk toch nog behoorlijke aanschaffingen
plaats, maar na 1925 voerde zijn opvolger, de katholieke minister Lambooy, nog verdere kortingen
op het aanschafbudget door, die de lva in een veel strakker keurslijf dwongen. Het aandeel van
de lva in de totale defensieuitgaven daalde nog verder van 2,6 naar 2,3 procent.302 Deze percentages illustreren dat de militaire luchtvaart in de jaren twintig ook in budgettair opzicht slechts
een betrekkelijk onbetekenend onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht vormde. Minister
Lambooy kortte vooral op de aanschaf van vliegtuigen en was constant op zoek naar nieuwe
bezuinigingen, vooral op het gebied van efficiency. Hij was het ook die in 1928 de departementen
van Oorlog en Marine samenvoegde, maar dat leverde per saldo nauwelijks een besparing op. De
daarmee samenhangende en vaak in de politiek en in de media bepleite fusie van vliegdiensten
van leger en marine, nadat Lambooy de oorlogstaak van de mld in Nederland had beëindigd,
was onderwerp van studie door de commissie-Woltman. Onder druk van de marineleiding, die
de mld in Nederland zag als een organisatie voor de opleiding en roulatie van luchtvarend personeel voor Nederlands-Indië, zag de bewindsman echter van de fusie af. Tot slot liet Lambooy
in 1927 de misstanden op Soesterberg diepgaand door de commissie-Bomert onderzoeken. Naar
buiten toe hield hij de commandant-lva de hand boven het hoofd en gaf toe dat deze met te veel
verantwoordelijkheden was belast om adequaat toezicht uit te oefenen. Maar vervolgens deed
hij niets om in deze ongewenste toestand verbetering te brengen. Met alle goede bedoelingen
was het beleid van Lambooy als minister van Oorlog, Marine en Defensie toch niet zo effectief
en raakte de militaire luchtvaart tegen het eind van de jaren twintig verder in de knel door de
onmogelijkheid binnen de strakke budgettaire kaders de technologische luchtvaartontwikkelingen ook maar enigszins te accommoderen en voldoende te oefenen.
Hoe boden de chefs van de Generale Staf tegenspel aan het bezuinigingsbeleid van deze
beide ministers? Van de generaals Van der Hegge Zijnen (1920-1922), Forbes Wels (1922-1925) en
Van der Palm (1925-1929) is uit de archieven niet gebleken dat zij meer dan plichtmatige bemoeienissen met de lva hadden. Zij voerden de bezuinigingen die de politiek oplegde uit en traden
op als intermediair tussen de lva en de minister. Ook tijdens de talrijke luchtvaartmanifestaties
die in de jaren twintig veelvuldig plaatsvonden lieten ze zich meestal vertegenwoordigen door
lva-commandant Hardenberg. Nadat in 1924 een tweetal prominente officieren, Maas en Van
Santen, op het podium van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap aandacht
had gevraagd voor het probleem van de versnippering bij de onderdelen van de luchtverdediging, zette de Generale Staf in 1925 een bescheiden stap vooruit door majoor der Artillerie W.F.
Sillevis te belasten met de coördinatie van luchtverdedigingsaangelegenheden.303 In het vervolg
liep het merendeel van de correspondentie met de lva ook via hem en was hij de centrale luchtverdedigingsadviseur binnen de Generale Staf. Toen in 1928 en 1929 vanuit Soesterberg heftig
werd geprotesteerd tegen weer nieuwe bezuinigingen op de vlieguren die de geoefendheid van
de lva in gevaar brachten, werd het ook generaal Van der Palm te gortig en drong hij er bij de
minister nadrukkelijk op aan het vliegurenbudget voor 1930 te verhogen.304
Medio 1929 trad zowel een nieuwe minister van Defensie als een nieuwe chef van de Generale
Staf aan. Evenals zijn voorganger was minister dr. L.N. Deckers afkomstig uit de rooms-katholieke Kamerfractie, waar hij zich allerminst had opgeworpen als een voorstander van verzwaring
van de defensielasten.305 Ook later zou hij zich tegenover kolonel Best hebben laten ontvallen dat
hij als minister naar Defensie was gekomen om te bezuinigen. Wel wist hij de in 1923 gestrande
vlootplannen weer vlot te trekken door in het zogeheten Vlootplan-Deckers 1930 de marine te
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versterken met vijftig procent reserve en opdracht te geven voor de bouw van een derde kruiser.
De lva kwam er bekaaider vanaf. Toen de in 1929 als chef van de Generale Staf aangetreden generaal Seyffardt begin 1930 na verschillende brandbrieven van de commandant-lva een substantiële verhoging van de lva-begroting met dertig procent als een zaak van de hoogste urgentie
aan minister Deckers voorlegde,306 wees deze zo’n verhoging resoluut af en halveerde hij de post
voor aanschaf en onderhoud van het materieel bijna weer.
Later dat jaar stelde de minister zelfs de omvang van de lva ter discussie om de bezuinigingen te halen. Nu was het niet alleen Seyffardt die de minister in een brief op hoge poten aangaf
dat verhoging van de lva-begroting onontkoombaar was, maar ook de belangrijkste adviseur
van de minister op materieelgebied, het hoofd van de IVe Afdeling B, luitenant-kolonel K.E.
Oudendijk. Beiden wezen op het toegenomen belang van de luchtstrijdkrachten bij de verde
diging van Nederland in een periode dat ook in het buitenland het gevaar van de luchtoorlog
bij wijze van opening van de vijandelijkheden als een steeds reëlere mogelijkheid werd gezien.
Het mocht echter niet baten, want na de korting op het materieelsartikel van de lva, was in
1931 de omvang van de vaste vliegerkern aan de beurt. Die was met 54 vliegers al onwerkbaar
klein, maar kromp door de verdere vermindering van minister Deckers met acht vliegers tot
een discutabele omvang. Het enige lichtpuntje was dat er voor de weinige vliegers in ieder geval
voldoende vlieguren voor oefening beschikbaar waren. Opvallend is dat generaal Seyffardt met
de personeelskortingen minder moeite had dan met de kortingen op de investeringen. Dit is
verklaarbaar doordat voor het hele leger in die tijd gold dat de kleine beroepskern bij mobilisatie in betrekkelijk korte tijd met reservisten en dienstplichtigen tot oorlogssterkte kon worden
‘opgeblazen’. De verwerving van uitrusting vergde daarentegen een langere voorbereidingstijd.
In februari 1933 legde Seyffardt een uitgebreid bewapenings- en uitrustingsplan aan minister
Deckers voor, waarin alleen al voor de bestaande organisatie van de luchtstrijdkrachten voor
9.820.000 gulden aan nieuw materieel was opgenomen, waaronder 147 vliegtuigen en de nodige
radio’s en vliegtuigmitrailleurs.307 Ook dit plan verdween in de bureaulade van de minister en
eerder is beschreven hoe kolonel Best even later hemel en aarde moest bewegen om in 1935 een
paar nieuwe lesvliegtuigen te mogen afschaffen. Samenvattend luidt het oordeel over generaal
Seyffardt dat hij als chef van de Generale Staf een open oog had voor de zwakke positie van de
lva en de nodige initiatieven nam om daar wat aan te doen, maar uiteindelijk ook op een minister stuitte die alle prioriteit aan bezuinigen gaf.
Het was ook minister Deckers die in 1932 besloot tot afsplitsing van het Luchtvaartbedrijf
van de lva. De afbakening van verantwoordelijkheden op Soesterberg riep echter vragen op en
ook de belangrijkste functionarissen botsten met elkaar. De commandant-lva Van Santen was
niet gelukkig met de afsplitsing van technische en administratieve verantwoordelijkheden. Het
operationele vliegbedrijf kon immers niet zonder een technische afdeling functioneren. Daardoor zou de scheiding van de hecht georganiseerde Technische Dienst op Soesterberg in een
operationele technische organisatie voor eenvoudig onderhoud onder de commandant-lva en
het Luchtvaartbedrijf voor grotere revisies en reparaties altijd een arbitraire scheiding blijven.
Dit knelde temeer daar alles op de locatie Soesterberg bleef en de scheiding natuurlijk geen extra
personeel en geld mocht kosten. De verantwoordelijkheid voor de indiening van de jaarlijkse
luchtvaartbegroting werd bij de directeur-lvb belegd, die daarover uiteraard met zijn collega
van de lva moest overleggen. Dit overleg ging ook over de formulering van eisen voor nieuw
aan te schaffen vliegtuigen, die beide functionarissen onderling moesten vaststellen en die de
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commandant-lva vervolgens via de chef van de Generale Staf aan de minister ter goedkeuring
moest voorleggen.
Zeer veel samenwerking op Soesterberg moest dus ‘in onderling overleg’ tot stand komen
en nader worden vastgelegd. Het was daarbij niet gelukkig dat de commandant-lva onder de
chef van de Generale Staf ressorteerde en de directeur-lvb rechtstreeks onder de minister van
Defensie. Gelet op de ervaring van de voorgaande twee jaren kon niet worden beweerd dat deze
beide hoogste autoriteiten gelijkaardige opvattingen over de militaire luchtvaart hadden. Alsof
dat nog niet voor genoeg problemen zorgde, was er de constante wrijving tussen de commandant-lva Van Santen en de door de minister met een vast contract voor vijf jaar als burger tot
directeur-lvb benoemde gepensioneerde kolonel Oudendijk.
Als hoofd van de IVe Afdeling B (aanschaf materieel landmacht) op het departement met zo’n
acht jaar ervaring op die positie was hij een naaste vertrouweling van minister Deckers gebleken
en zijn benoeming had iets van een vriendendienst. Zijn benoeming werd op Soesterberg met
de nodige argwaan bekeken, want hoewel hij ongetwijfeld een bekwaam beleidsambtenaar was,
kon hij niet doorgaan voor een expert op luchtvaartgebied. In de ogen van de lva was hij de
architect van de door de minister bevolen ongelukkige splitsing van het luchtwapen in lva en
lvb. Oudendijk wist de minister en generaal Seyffardt te bewegen het Voorloopig Voorschrift voor
het lvb zo te wijzigen dat de eisen voor nieuwe vliegtuigen en oorlogsuitrusting voortaan door
hem, na overleg met de commandant-lva, aan de minster werden voorgelegd door tussenkomst
van de chef van de Generale Staf. In dat krachtenspel werden de operationele inzichten van Van
Santen ten aanzien van de nieuwe tweepersoonsjager/verkenner C.X ondergeschikt aan de technische en financiële overwegingen van Oudendijk.
Het valt minister Deckers aan te rekenen dat hij het besluit tot vorming van het Luchtvaart
bedrijf liet voorbereiden door kolonel Oudendijk en deze vervolgens ook tot directeur benoemde.
Het besluit hield geen rekening met eerder vanuit de lva voorgestelde maatregelen om de taak
van de commandant te stroomlijnen. Eenmaal op Soesterberg zocht Oudendijk met steun van
de minister de confrontatie met Van Santen, waarbij het er op leek dat de lva onder ministeriële
curatele kwam te staan en ook de chef van de Generale Staf in een lastig parket kwam te verkeren.
Pas toen de strubbelingen tussen lva en lvb in 1934 het karakter van “Hoeksche en Kabeljauwsche twisten” aannamen, kwam de minister in actie en benoemde hij een van zijn vertrouwelingen op het departement, generaal Raaijmaakers, eerst tot voorzitter van een commissie om de
zaak te onderzoeken en vervolgens tot Inspecteur der Militaire Luchtvaart. Daarmee keerde in
1935 de rust op Soesterberg enigszins terug.

Terugblik: het effect van het bezuinigingsbeleid op de ontwikkeling van de lva
Aan het begin van de jaren twintig gold nog steeds de beoogde oorlogssterkte van vijftien
vliegtuigafdelingen zoals Walaardt Sacré die in 1917 op papier had gezet. Om die sterkte bij
mobilisatie te kunnen formeren was in 1920 een vredesorganisatie van zes vliegtuigafdelingen
met 101 vliegers (30 officieren en 71 onderofficieren) vastgesteld. Omdat in 1920 noch het aantal vliegtuigen, noch het aantal vliegers daarvoor kon worden gerealiseerd, werd voorshands
echter volstaan met drie vliegtuigafdelingen.308 Behalve door een gelimiteerd budget werd de
groei van de organisatie beperkt doordat per jaarlijkse begroting slechts een kleine serie nieuwe
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vliegtuigen kon worden aangeschaft en per jaar ingevolge de Luchtvaartbeschikking maximaal
24 nieuwe leerling-vliegers konden worden aangenomen. Daardoor vertoonde de opbouw van
het luchtwapen in de eerste helft van de jaren twintig slechts een bescheiden groei, waarbij het
accent lag op de verkennings- en waarnemingsdienst ter ondersteuning van het Veldleger.
In het midden van de jaren twintig werd – eveneens uit oogpunt van bezuiniging – de
omvang van het technisch personeel bevroren en werd, om het aantal vliegers in actieve dienst
te beperken, het maandvliegersinstituut ingevoerd. Hoewel de kwaliteit van de Soesterbergse
vliegopleiding door de jaren heen een sterke reputatie genoot, maakte de maandvliegerij de lva
steeds afhankelijker van reservevliegers, die slechts één jaar operationele ervaring hadden opgedaan. Afgezien van de reservevliegers in klm-dienst, die daar veel ervaring opdeden, moesten
de overige maandvliegers hun vliegvaardigheid onderhouden met nog minder dan de helft van
het aantal uren dat actieve vliegers nodig hadden. Bovendien oefenden de maandvliegers uitsluitend op de verouderde Fokker C.I-verkenner en misten daardoor de aansluiting op de nieuwere
types als de Fokker C.V en C.VI. Ook ging een aantal reservevliegers voor de lva verloren doordat
ze in dienst traden bij de mld in Nederlands-Indië. Tot slot werd de actieve kern van vliegers aan
het eind van de jaren twintig wegens bezuiniging gereduceerd. Al deze factoren tezamen droegen ertoe bij dat Hardenberg aan het eind van zijn commandantschap in 1929 moest constateren
dat de vliegervulling met 57 procent sterk achterbleef op de benodigde oorlogssterkte. Terwijl
de opleiding van reserveofficieren-waarnemer in eigen bedrijf een succes was en – in tegenstel
ling tot de vliegervulling – tot voldoende aantallen leidde, werd gevreesd dat het bezuinigen
op herhalingsoefeningen van dit reservepersoneel zou leiden tot een verminderde kwaliteit bij
mobilisatie. Het tot het uiterste beperken van de staande organisatie deed de sterke vooruitgang
in professionalisering van de lva, die in de jaren twintig zeker wat de verkenningsdienst betreft
onmiskenbaar zichtbaar was,309 gaandeweg teniet. Evenals de rest van het leger werd ook het
luchtwapen steeds afhankelijker van reservisten. Bij het luchtwapen was dit echter een extra
nadeel, want de omstandigheid dat mogelijk moest worden opgetreden bij het uitbreken van
vijandelijkheden, vergde in feite het voortdurend onderhouden van de vliegvaardigheid van de
vliegers en daarmee een grotere paraatheid.
In de loop van de jaren twintig groeide de beoogde oorlogsorganisatie naarmate er meer oorlogsvliegtuigen in de inventaris kwamen en de omvang van het vlieger- en waarnemersbestand
(inclusief reservepersoneel) dit mogelijk maakte. Rond 1930 werd de oorlogssterkte van de lva
bepaald op 168 vliegtuigen in de eerste lijn. Hoewel een reserve aan personeel en materieel van 33
procent noodzakelijk werd geacht en van 66 procent wenselijk,310 werd deze nooit gerealiseerd.
Telkens gebruikte de minister het tekort aan vliegers als argument om het aantal aan te schaffen moderne vliegtuigen te beperken. De vredesorganisatie was rond 1930 kwalitatief op hoog
niveau, maar zodanig in personeel en materieel beperkt dat bij mobilisatie de beoogde oorlogssterkte niet zou kunnen worden bereikt.
Na 1930 probeerde Van Santen weliswaar het kwalitatieve peil van de vliegers nog verder op te
voeren door extra oefening in de jachtvliegerij en het formatievliegen, maar hij zag door verdere
bezuinigingen de actieve vliegersterkte juist verder dalen. Bovendien was er nauwelijks nog geld
beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen, waardoor de vloot zelfs kromp en verouderde. De veroudering trof in het bijzonder de lesvliegtuigen, waardoor ook de kwaliteit van de
opleidingen ter discussie kwam te staan, zoals Best bij zijn aantreden moest vaststellen. Rond
1935 was het luchtwapen van het Nederlandse leger door de voortdurende bezuinigingen zover
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uitgehold dat, naar experts in binnen- en buitenland meenden, het kwalitatief noch kwantitatief aan de minimale eisen in het geval van mobilisatie kon voldoen. Door de geleidelijkheid van
dit proces kwam de ernst ervan in de politieke discussies nauwelijks aan de orde en ook waren er
geen mobilisatieoefeningen om dit aan te tonen. Integendeel, er vond ontkenning van de werkelijkheid plaats. Dat bleek onder meer toen Van Santen in november 1932 aan generaal Seyffardt
meldde dat het gezaghebbende Duitse Jahrbuch der Luftfahrt schreef dat Nederland weerloos zou
zijn tegen luchtaanvallen. Uit de aantekeningen op deze brief blijkt dat generaal Seyffardt het
nodig vond dit oordeel onder de aandacht van minister Deckers te brengen, maar diens reactie
was de zaak te laten rusten.311 Ook toen de Legercommissie zich in 1933 zorgen maakte over de
waarde van de weermacht met het oog op de luchtoorlog, ervan uitgaande dat er terstond een
sterke luchtmacht zou optreden, reageerde generaal Seyffardt geruststellend en sprak van “onze
kleine, maar voortreffelijke luchtmacht.”
Op 28 maart 1934 wendde de Legercommissie zich zelfs tot koningin Wilhelmina om haar
grote zorg te uiten over de op basis van haar onderzoek geconstateerde leemten in de organisatie
en uitrusting van het leger. Eén van de zeven punten die de Legercommissie daarbij onder de
aandacht bracht, was dat de luchtverdediging naar haar oordeel onvoldoende was voorbereid.312
De koningin liet zich adviseren door haar vroegere adjudant, de commandant van het Veldleger
luitenant-generaal jhr. W. Röell, die constateerde dat het luchtwapen zich in de laatste vijf jaren
in de buurlanden zodanig had ontwikkeld, dat “zonder evenredige sterke uitbreiding onzerzijds
– onverminderd de afweermiddelen, welke thans in bestelling zijn – de offensieve beïnvloeding
des vijands uit de lucht voor eene z.g. ‘normale’ mobilisatie en concentratie een groot gevaar
zal zijn.” Met andere woorden, zonder behoorlijke versterking van het Nederlandse luchtwapen dreigde een vijandelijke luchtmacht de neutraliteitshandhaving al bij de mobilisatie en
concentratie van de krijgsmacht te verstoren. Toen Wilhelmina minister-president Colijn met
deze conclusie confronteerde, antwoordde deze dat het treffen van de nodige voorzieningen op
defensiegebied met het oog op de binnenlandse politieke toestand “zeer groote zorgvuldigheid”
vereiste. Hij vermoedde in een aantal etappen het einddoel te kunnen bereiken.313 Onder zijn
leiding zou Nederland na medio 1935, onder druk van de ontwikkelingen in Duitsland, de in het
volgende hoofdstuk beschreven nodige voorzieningen treffen voor de versterking en modernisering van het luchtwapen.
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Moeizame modernisering en uitbreiding
van het luchtwapen na 1935

De kentering in het Nederlandse defensiebeleid in 1935, mede veroorzaakt door de gebeurtenissen in Duitsland die de kans op oorlog dichterbij leken te brengen, is in hoofdstuk 2 uiteengezet. De plannen werden niet langer overheerst door de bezuinigingsdrang van regering
en parlement, maar schoorvoetend sloeg Nederland de weg naar herbewapening in. In dit
hoofdstuk komt aan de orde wat dit concreet voor de militaire luchtvaart betekende en welke
politieke en financiële ruimte er voor het luchtwapen ontstond. Nu voor het luchtwapen
internationaal een dominante rol in een toekomstig conflict leek weggelegd, zou de tweede
helft van de jaren dertig ook voor de Nederlandse militaire luchtvaart in het teken staan van
uitbreiding en modernisering van de totaal verouderde luchtvloot. Dat proces ging gepaard
met ingrijpende reorganisaties en aanschafprogramma’s zoals Nederland die tevoren niet had
gekend. In 1939 ging ten slotte een lang gekoesterde wens in vervulling door de verzelfstan
diging van de lva tot het Wapen der Militaire Luchtvaart. Niettemin waren de problemen
bij die opbouw veelvoudig en complex van aard. Nog voor de algemene mobilisatie van 28
augustus 1939 was de militaire luchtvaart al twee keer gemobiliseerd, waarbij gebleken was
dat de realisatie van de goedgekeurde plannen veel tijd en inspanning vergde. In dit hoofdstuk
wordt allereerst ingegaan op de uitbreidings- en moderniseringsplannen en de daaruit voort
vloeiende reorganisaties. Daarna wordt stilgestaan bij de moeizame zoektocht naar nieuwe
vliegvelden om de groeiende luchtvloot over het westen van Nederland te verspreiden. De verwerving van die luchtvloot had in 1938 en 1939 nogal wat voeten in aarde, met als gevolg dat
bij de afkondiging van de algemene mobilisatie in augustus 1939 nog lang niet alle plannen
waren gerealiseerd.

Politieke en financiële ruimte voor het luchtwapen
Het was generaal Reijnders die minister Deckers op 21 februari 1935 in een uitvoerige nota
informeerde over de toestand waarin de Nederlandse krijgsmacht zich bevond, nu door de
Duitse herbewapening het gevaar voor een strategische overvalling van Nederland was toegenomen. De maatregelen die Reijnders in zijn nota voorstelde, vormden het startschot voor een
verbeteringsprogramma voor de luchtverdediging en de daarbij gehanteerde uitgangspunten
en ze worden hier daarom onverkort weergegeven:
‘‘Invoering van modern luchtdoelgeschut in voldoende hoeveelheid, ter bescherming van
den zetel der Regeering, de groote industriecentra, de a.i. [Artillerie Inrichtingen, D.S.],
de vliegparken, de spoorwegknooppunten en de belangrijkste opslagplaatsen, enz.;
MOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN

217

Het treffen van maatregelen, zoodanig dat ook bij het K.Lu.A [Korps Luchtdoelartillerie,
D.S.] te allen tijde beschikt kan worden over een kern van geoefend personeel, groot genoeg
om althans te voorzien in een voorloopige bescherming van de meest belangrijke objecten;
Toepassing van het beginsel van verspreiding van doelen ten aanzien van onze vliegtuigen, door de mobilisatie van de L.V.A. niet te concentreeren op Soesterberg, doch te verdeelen over verschillende mobilisatiecentra; hiervoor is noodig uitbreiding van de gelegenheid, reeds in vredestijd vliegtuigen c.a. op te stellen op andere vliegvelden dan Soesterberg;
Versterking van onze eigen luchtmacht, niet slechts in den strijd met vijandelijke vliegtuigen, doch ook om krachtige aanvallen te kunnen ondernemen op ’s vijands vliegvelden
enz. en om krachtig te kunnen medewerken aan het afslaan van overvallingen te land, en in
het bijzonder den overgang van onze groote rivieren te beletten;
Voorbereiding van de verspreiding van de organen van Regeering en legerleiding; men
stelle zich eens voor, wat de gevolgen zouden zijn van een geslaagde aanval in grooten stijl
van luchtstrijdkrachten op het groote complex van regeeringsgebouwen in Den Haag;
Treffen van maatregelen om binnen zeer korten tijd de vliegtuigen van de K.L.M. als
bombardementsvliegtuigen te kunnen gebruiken; de vereischte voorzieningen aan de vliegtuigen zelf moeten zoo mogelijk reeds bij den bouw, en overigens reeds in vredestijd, worden
getroffen; het aanvaarden van dezen eisch ware als voorwaarde te stellen voor het verder
verleenen van rijkssubsidie aan de K.L.M.’’
Eén van de concrete voorstellen voor de verbetering van de materiële uitrusting van het leger
die Reijnders noemde was een ruimere aanschaffing van vliegtuigen, om een organisatie van het
luchtwapen te bereiken die het departement als minimum beschouwde. Hierop zal later worden
teruggekomen. Reijnders achtte het uitgesloten dat de vereiste materieelvoorziening in het door
hem gewenste tempo uit de normale defensiebegroting kon worden bekostigd en daarom beval
hij aan een bewapeningsfonds op te zetten.1 Het was deze aanbeveling die Colijn oppakte toen
hij in september 1935 als minister van Defensie rechtstreeks verantwoordelijk werd voor de herbewapening van de Nederlandse krijgsmacht.

De vorming van het Defensiefonds
De nog door minister Deckers opgestelde defensiebegroting voor 1936 week nauwelijks af van die
van 1935 en in 1937 zou de reguliere defensiebegroting zelfs nog tot een dieptepunt zakken (zie
tabel 5.1). Toch zorgde het na de kabinetscrisis van juli 1935 gereconstrueerde kabinet-Colijn voor
een duidelijke ommekeer in het militaire beleid. Voor het meest urgente, het inhalen van de materiële achterstand, was jaarlijks in de reguliere defensiebegroting hooguit drie à vier miljoen gulden ruimte, te weinig in de ogen van de regering.2 Op aandringen van generaal Reijnders kwam
Colijn daarom op 25 november 1935 met een wetsontwerp ter instelling van een “fonds ter verbetering van de materieele uitrusting van de landmacht en van de zeemacht voor zooveel de kustverdediging van Nederland betreft.” Dit zogeheten Defensiefonds was volgens de toelichting bedoeld
om in vier jaar tijd – of in bijzondere omstandigheden nog sneller – 53,4 miljoen gulden, waarvan
31 miljoen voor de landmacht, uit te geven aan een zestal urgent geachte voorzieningen. Het meest
urgent was de aanschaffing van respectievelijk luchtdoelbestrijdingsmiddelen en vliegtuigen.3
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Het Defensiefonds kreeg in het parlement grote steun, want beide Kamers namen het wets
voorstel begin 1936 met overgrote meerderheid aan.4 Op 27 september 1936 nam Colijn een
belangrijke financieel-economische stap: als laatste land in Europa liet Nederland de gouden standaard van zijn nationale munt los. Daarmee was niet alleen een belangrijke politieke
twistappel uit de eerste helft van de jaren dertig weggenomen, maar ook de grootste drijfveer
achter de jarenlange bezuinigingen op de overheidsuitgaven.
Het Defensiefonds werd al in de jaren 1936-1938 uitgeput en van het geld ging ruim vijf miljoen gulden naar de aanschaffing van vliegtuigen. Daarnaast kwam vanaf 1938 onder het vierde
kabinet-Colijn, met dr. J.J.C. van Dijk op Defensie, eveneens meer geld beschikbaar op de reguliere defensiebegrotingen, waardoor er ook meer financiële ruimte voor bewapening, radio-uitrusting en onderhoud van de vliegtuigen ontstond. De begroting-1938 werd op 28 mei 1938 nog
aanzienlijk opgehoogd, nadat Van Dijk een nieuwe Dienstplichtwet door het parlement had
geloodst. Als gevolg daarvan nam de omvang van het jaarlijkse contingent van 19.500 dienstplichtigen, dat hij in 1922 had vastgesteld, toe tot 32.000, met een verdubbeling van de diensttijd
tot elf maanden. Het luchtwapen profiteerde hier ook van, want het jaarlijks aantal dienstplichtige luchtvaarttroepen steeg zo van de gebruikelijke 140 man naar 800 in 1939.5 Ten slotte werd
vanaf 1938, zodra het Defensiefonds was uitgeput, voor de aanschaf van onder meer vliegtuigen
en de aanleg van vliegvelden ook gebruik gemaakt van een apart onderdeel van de begroting. Dit
was de zogeheten Kapitaaldienst, normaal alleen aangewend voor de kapitaalverstrekking aan
de Artillerie Inrichtingen.6 Alles bij elkaar, zo blijkt uit tabel 5.1, was er in 1939 tien keer zoveel
geld voor de militaire luchtvaart beschikbaar dan in 1935.

Jaar

Defensiebegroting

Personeelsartikel ML

Materieelsartikel ML

Kapitaaldienst ML

Defensiefonds ML

Totaal
begroot ML

1935

87.999.505

1.244.388

1.662.017

2.906.405

1936

87.969.126

1.303.725

1.691.973

1.000.000

3.995.698

1937

85.347.998

1.371.394

1.697.514

3.800.000

6.868.908

1938
*

151.979.438
183.407.082

1.479.958
1.542.360

2.100.354
2.164.354

11.725.000
11.725.000

400.000
400.000

15.705.312
15.831.714

1939
**

233.697.020
363.755.936

1.944.167

6.169.888

21.250.000

29.364.055

1940

232.029.712

2.661.702

6.269.859

9.250.000

18.181.561

* Verhoging i.v.m. Dienstplichtwet-1938.
** Verhoging i.v.m. verbetering walinrichtingen der zeemacht (waaronder de marine vlieg
kampen) en versnelde aanschaf van intendance-uitrusting voor het leger.
Tabel 5.1. Begrotingscijfers van het ministerie van Defensie en van de Militaire Luchtvaart in de periode 1935-1940
(bedragen in guldens).
Bron: Rijksbegrotingen 1935-1940.
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De houding van het parlement ten opzichte van het luchtwapen
Al bij de behandeling van het wetsvoorstel ter instelling van het Defensiefonds in de eerste
maanden van 1936 vroegen leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer waarom niet méér
geld voor vliegtuigen werd uitgetrokken. Minister Colijn reageerde daarop met het argument
dat het geen zin had vliegtuigen te bouwen als daar nog geen personeel voor was. Bovendien
bracht de snelle technologische ontwikkeling van het vliegtuig het gevaar met zich mee dat,
als nu grote bedragen in vliegend materieel werden geïnvesteerd, dit over twee jaar verouderd
zou kunnen zijn.7 Deze gedachtegang – eerst personeel, dan materieel – zou het ministerie
van Defensie ook de volgende jaren in zijn greep houden en het tempo van de uitbreidings- en
moderniseringsplannen bepalen. Het parlement legde deze plannen na 1936 in financiële zin
geen strobreed in de weg. Overigens maakte het ministerie de volksvertegenwoordiging geen
deelgenoot van alle details in de plannen.
Algemeen klonk ook de roep vanuit het parlement om de toenemende materieelaanschaf
fingen, waar enigszins mogelijk, bij de Nederlandse industrie te doen. Daarbij speelde niet
alleen het werkgelegenheidsmotief een rol, maar ook de overweging dat een neutraal klein land
nu eenmaal moeilijk toegang had tot de nieuwste buitenlandse militaire technologie. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de defensiebegroting-1938,
waarin de Kamerleden concludeerden:
“Verscheidene leden hadden hier vooral het oog op de aanschaffingen ten behoeve van de
luchtvaart. Verkeersvliegtuigen, aldus deze leden, kan men zonder bezwaar in het buiten
land aankoopen, omdat men dan de zekerheid kan hebben steeds het nieuwste geleverd te
krijgen. Dat geldt echter niet voor militaire vliegtuigen. Daarvan zal men in het buitenland,
waar men zelf het beste en het nieuwste behoudt, steeds het voorlaatste systeem krijgen.”
Minister van Dijk verklaarde alles in het werk te zullen stellen om de Nederlandse industrie in
de gestelde termijn van vier jaar de bestellingen te laten verwerken. Maar hij sloot bestellingen
in het buitenland niet uit als de Nederlandse industrie niet kon leveren.8 Telkens wanneer er
vliegtuigen in het buitenland dreigden te worden gekocht, waren er zeer kritische vragen van
Kamerleden, die zonder twijfel de hete adem van de vliegtuigfabrikanten Fokker en Koolhoven
in hun nek voelden.9

Het luchtwapen bij mobilisatie
Toen Hitler op 7 maart 1936 de Verdragen van Versailles en Locarno schond en zijn troepen het
gedemilitariseerde Rijnland liet bezetten, werd dit ook in Nederland met grote zorg gadegeslagen. Vier dagen later besloot het kabinet zekerheidshalve de dienstplichtigen die op het punt
van afzwaaien stonden onder de wapenen te houden, om zo over enige parate troepen te kunnen
beschikken. Minister-president Colijn zei in zijn toelichting voor de radio dat hij uitsluitend
bezorgd was voor de indirecte gevolgen voor de vrede in Europa, zonder de economische betrekkingen met Duitsland op het spel te zetten. Hij besloot zijn radiorede met zijn vaak geciteerde
geruststellende zinsnede: “Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun leger220
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steden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands
geen enkele reden om ongerust te zijn.”10
Ondertussen was een speciale regeling ontworpen om, vooruitlopend op een algemene
mobilisatie, over te kunnen gaan tot een “buitengewone oproeping ter verzekering van de uitwendige veiligheid” (bo-uv). Met telegram P zou de regering de waarschuwing tot afkondiging
van de bo-uv bekend maken, waarna telegram Q dan de grensbataljons en de kustverdediging
daadwerkelijk onder de wapenen zou roepen. In maart 1937 werden ook alle bij de luchtver
dediging betrokken manschappen, voor zover niet in werkelijke dienst, onder de bo-uv-regeling gebracht.11 Zo kon de Nederlandse krijgsmacht zich wapenen tegen een strategische overvalling en onder een beschermende koepel mobiliseren en de oorlogsopstellingen innemen.12
Na de Anschluß van Oostenrijk bij het Duitse Rijk begin maart 1938 besloot de Nederlandse
regering op 15 maart opnieuw een deel van de lichting-1938 onder de wapenen te houden om zo
terstond over parate troepen te kunnen beschikken. Eind mei 1938 werd een speciale regeling
ontworpen om, in aanvulling op de voormobilisatie in het kader van de bo-uv, met telegram O
de parate eenheden opdracht te geven hun stellingen in het grensgebied en ter verdediging van
de vliegvelden in te nemen.13 Ten tijde van de Sudetencrisis van september 1938 steeg de spanning dusdanig dat de regering op 28 september met telegram Q de bo-uv afkondigde, met als
gevolg de mobilisatie van zeventien grensbataljons, de hele kustartillerie en de hele luchtvloot.
Na de conferentie in München van eind september, waarmee de vrede in Europa gered leek, werden de bo-uv-maatregelen op 5 oktober weer teruggedraaid. Op 29 september waren de beide
Kamers in spoedzitting bijeengekomen om zich te buigen over een aantal spoedwetsontwerpen
op het gebied van de militaire en economische oorlogvoering. De Kamers keurden de wetsontwerpen goed.14
De bo-uv werd op 10 april 1939 opnieuw afgekondigd, ditmaal als reactie op de Italiaanse
aanval op Albanië. Deze keer bleef deze situatie als waakzaamheid tegen een strategische overvalling gehandhaafd, tot het op 28 augustus van dat jaar tot een algehele mobilisatie kwam door
de dreigende Duitse aanval op Polen en de waarschijnlijkheid van een Europese oorlog. Op 3 september 1939 was het hele Nederlandse leger ter sterkte van 280.000 man gemobiliseerd en was
generaal Reijnders tot opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (olz) benoemd. Op 10 augustus 1939 had Nederland ook een nieuwe regering gekregen, voor het eerst met de socialisten in de
coalitie, onder leiding van minister-president jhr. mr. D.J. de Geer en met de oud-militair A.Q.H.
Dijxhoorn als minister van Defensie. Zij moesten in de weinige mobilisatiemaanden die restten
tot de Duitse inval op 10 mei 1940 nog ontzaglijk veel maatregelen treffen en besluiten nemen
die verder buiten het kader van deze studie vallen.

Plannen voor de militaire luchtvaart
De betekenis van de ‘Proeve’ uit 1933
Al bij zijn eerste bezoek aan de lva op Soesterberg op 20 november 1934 had de nieuwe chef
van de Generale Staf, generaal-majoor Reijnders, aan commandant Best gevraagd in kaart te
brengen hoeveel daadwerkelijk bruikbare oorlogsvliegtuigen er ontbraken op de inventaris.
Uitgangspunt daarbij was het organisatiemodel dat kapitein van de Generale Staf G.J.M. van
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Weel als hoofd van de IIe Afdeling B van het departement van Defensie in oktober 1933 had
ontworpen. Deze ‘Proeve eener organisatie van de Nederlandsche Luchtstrijdkrachten’ was
– naar moet worden aangenomen – opgemaakt voor het onderzoek van de bezuiniginscommissie-Idenburg als organisatiemodel voor het luchtwapen zoals dat er na een mogelijke fusie
tussen de lva en de mld uit zou kunnen zien. Soesterberg zou daarin het centrale opleidingscentrum worden en een deel van de lva kon vanuit het drukbezette Soesterberg naar De Kooy
worden overgeplaatst. Op het watervliegkamp De Mok bleef een watervliegtuiggroep voor de
voortgezette opleiding op watervliegtuigen met een beperkte oorlogstaak voor de kustverkenning. Doordat er voor de Lichte Brigade geen verkenningsgroep meer was voorzien, kon de
Strategische Vliegtuiggroep worden vergroot tot twintig vliegtuigen. Ook ging de sterkte van
de jachtvliegtuigafdelingen omhoog tot vijftien jagers. Deze ‘Proeve’ – voor het eerst was er
een top down-benadering – voorzag in de vredes- en oorlogsverbanden die weergegeven zijn
in tabel 5.2.
Minister Deckers stuurde de ‘Proeve’ ter becommentariëring aan de lva en de Generale Staf. De commandant-lva en de chef van de Generale Staf waren van oordeel dat er geen
beschermingsvliegtuigen voor de strategische verva meer nodig waren en dat het aantal vliegtuigen van de 3e Vliegtuiggroep tot vierentwintig moest worden opgevoerd. Daarbij achtten
beiden een Bomva van acht vliegtuigen al in vredestijd noodzakelijk, in aanvulling op de twee

Vredesverbanden

Opstelling

Daaruit te vormen
oorlogsverbanden

Benodigde
vliegtuigen
in oorlogstijd

Benodigde
vliegtuigen
in vredestijd

Vliegschool

Soesterberg

Vliegschool

12

30

Waarnemersschool

Soesterberg

Waarnemersschool

6

1e en 2e Vl.Gr.

Soesterberg

4 Tact.Vl.Gr.’n
à 20 vliegtuigen

80

3e Vl.Gr.

De Kooy

- 2 bomva’n à 8 te
vorderen vliegtuigen
- Strat.Vl.Gr. met
verva à 12 vltgn en
besva à 8 vltgn

16
20

java

De Kooy

3 java’n à 15 jagers

45

Water Vl.Gr.

De Mok

Water Vl.Gr. à 12
watervliegtuigen

12

2

Totaal aantal vliegtuigen benodigd in eerste lijn

191

32

Totaal aantal vliegtuigen benodigd als reserve (67%)

127

21

Totaal aantal vliegtuigen benodigd

318

53

Tabel 5.2. Samenstelling van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten volgende de ‘Proeve’.
Bron: na 2.13.70, inv. 1331: Nota van minister van Defensie van 18 oktober 1933, Geheim Litt. R.154.
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bomva’n met te vorderen burgervliegtuigen. Tevens tekende generaal Seyffardt bij de minister
bezwaar aan tegen de opname van een groep watervliegtuigen in dit plan.15
De relevantie van deze ‘Proeve’ ligt niet zozeer in de nooit gerealiseerde uitvoering. Hoewel
minister Deckers zich nog in het kabinet sterk had gemaakt voor sluiting van het vliegveld De
Kooy en voor een gezamenlijke opleiding op landvliegtuigen met de landmacht,16 kwam het, ook
na aandringen van de commissie-Idenburg, niet tot een fusie tussen de vliegdiensten.17 Toch
is deze ‘van hogerhand’ bedachte ‘Proeve’ van belang, omdat latere plannen voor de organisatie van het luchtwapen er telkens aan refereerden. Bovendien greep de marine de ‘Proeve’ juist
aan om de in 1926 door minister Lambooy afgeschafte oorlogstaak van de watervliegtuigen in
Nederland stilzwijgend in ere te herstellen. Minister Deckers stemde daar in 1934 ook mee in.18
Op basis van de door zijn voorganger aangepaste ‘Proeve’ legde generaal Reijnders eind 1934
het vliegtuigenplan van Best aan minister Deckers voor. Met een totaalbedrag van 5,2 miljoen
gulden voorzag het plan in de onmiddellijke aanschaf van zesentwintig jachtvliegtuigen, twintig
strategische en achtentwintig tactische verkenners, alsmede acht vliegtuigen voor dagbombardement. Het plan bevatte bovendien een alternatief om in plaats van vijftien jachtvliegtuigen,
negen tweemotorige meerpersoonsgevechtsvliegtuigen, ook wel ‘luchtkruisers’ genoemd, aan
te schaffen. Dat alternatief vergde wel een iets hoger bedrag van 5,6 miljoen gulden.19 Ook dit
plan legde minister Deckers naast zich neer.

Het tienjarenplan van Raaijmaakers
Het beeld veranderde volkomen nadat minister-president Colijn in september 1935 de defensieportefeuille van Deckers erbij had genomen. De komst van de in 1929 tot minister van Staat
benoemde Colijn als bewindsman op Defensie en de goedkeuring van het Defensiefonds maakten de weg vrij voor een uitvoerig moderniseringsplan voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten.
Al in zijn memorie van antwoord op de Defensiebegroting voor 1936 erkende Colijn de dringende
noodzaak de achterstanden op het gebied van het vliegend materieel aan te pakken. Hij schreef:
“In de vernieuwing en aanvulling van vliegtuigen voor de zee- en landmacht is in verband met
de tijdsomstandigheden achterstand ontstaan. In dezen achterstand zal voor een deel worden
voorzien ten laste van het z.g. bewapeningsfonds.”20 Nadat het parlement het Defensiefonds
had goedgekeurd, kreeg de Inspecteur Militaire Luchtvaart Raaijmaakers tijdens een bespreking met minister Colijn op 11 maart 1936 de opdracht om in een tienjarenplan een overzicht
te maken van materieel dat de lva nodig had, inclusief de totale kosten en het tijdsbeslag. Als
randvoorwaarde gaf de bewindsman aan dat in 1936 en 1937 kon worden gerekend op 4.500.000
gulden, verminderd met 750.000 gulden voor de urgente verbetering van het vliegveld Soesterberg. Daarna zou er jaarlijks vier miljoen gulden beschikbaar zijn. Ook gaf Colijn te kennen dat
hij graag Nederlands materieel aangeschaft zag.
Op 28 maart 1936 kon Raaijmaakers al een uitvoerig aanschafplan presenteren, waarin hij
zich baseerde op nieuwe inzichten in de organisatie en uitrusting van de luchtstrijdkrachten. De
luchtkruiser speelde daarin een centrale rol. Het nodige denkwerk voor deze organisatie kwam
van kapitein J.G.W. Zegers, die zich eerder in woord en geschrift voorstander van de luchtkruiser
had getoond.21 Zegers had zich bij de gedachtevorming over de organisatie van het Nederlandse
luchtwapen vooral ook laten leiden door de Belgische luchtstrijdkrachten, die waren georganiMOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN

223

seerd in een Luchtvaartbrigade met twee regimenten. Overigens gingen de Belgische plannen
uit van een omvangrijker luchtwapen dan Nederland voor ogen stond: een totale sterkte van 700
vliegtuigen, waarvan 260 in reserve, met 400 vliegers en 200 waarnemers en mitrailleurschutters en een actief personeelsbestand van 3.000 man, van wie 125 officieren.22
Voor de oorlogstaak zag Raaijmaakers het Nederlandse luchtwapen in drie verschillende
onderdelen gegroepeerd: één zelfstandig commando voor de luchtverdediging en de luchtoorlog, één voor de legervliegdienst voor het Veldleger en een depot voor de opleidingen. Als grondslag voor de benodigde hoeveelheid vliegend materieel voor deze drie onderdelen kwam hij tot
de volgende samenstelling:
“Voor de luchtverdediging en luchtoorlog:
• Een Jachtgroep met twee afdelingen à negen moderne eenpersoonsjachtvliegtuigen
(luchtverdediging bij dag), een afdeling à negen tweepersoonsgevechtsvliegtuigen
(luchtverdediging bij dag en nacht) en een afdeling à negen luchtkruisers (luchtverdedigingspatrouille).
• Een Bombardeergroep met twee afdelingen à negen luchtkruisers (dagbombardement),
een afdeling à negen gevorderde burgervliegtuigen (nachtbombardement) en een afdeling à drie gevorderde burgervliegtuigen (zwaar nachtbombardement).
• Een Strategische Vliegtuiggroep met een afdeling à negen luchtkruisers (gewapende
verkenning) en een afdeling à negen snelle tweepersoonsverkenners (strategische verkenning).
Voor de vliegdienst van het Veldleger:
• Een Jachtgroep met twee afdelingen à negen eenpersoonsjachtvliegtuigen (luchtverdediging en escortering) en twee afdelingen à negen tweepersoonsgevechtsvliegtuigen
(luchtverdediging, escortering en grondaanvallen).
• Vier Tactische Vliegtuiggroepen, elk met een afdeling à negen tweepersoonsverkenners (tactische verkenning) en een afdeling à zes lichte tweepersoonsverkenners (artil
lerieverkenning).
Voor het depot:
• Een Vliegschool met dertig school- en overgangsvliegtuigen, vier lichte tweepersoonsverkenners, vier tweepersoonsverkenners, vier eenpersoonsjachtvliegtuigen, één tweeof meermotorig overgangsvliegtuig en één luchtkruiser (opleiding van vliegers).
• Een Waarnemersschool met zes tweepersoonsverkenners, twee meermotorige overgangsvliegtuigen en één luchtkruiser (opleiding van waarnemers).”
Opvallend element in dit aanschaffingsplan waren de luchtkruisers (zie hoofdstuk 2), zowel
voor de luchtverdediging, de strategische verkenning als het luchtbombardement. Ook nieuw
was de concentratie van wat ooit beschermingsvliegtuigen in de tactische vliegtuiggroepen
waren in één sterke jachtgroep voor het Veldleger. Voor de aanschaf van maar liefst 263 nieuwe
vliegtuigen (zie tabel 5.3) raamde de iml de kosten optimistisch op een totaal van 25,2 miljoen
gulden, uit te geven in tien jaar tijd tot en met 1947.23
Met steun van generaal Reijnders stemde minister Colijn in juli 1936 in beginsel in met
het tienjarenplan. Bovendien besloot hij voor de ontwikkeling van de Fokker T.V-luchtkruiser,
waartoe hij op 27 mei 1936 opdracht had gegeven, alsmede voor de aanschaf van extra Kool
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Vliegtuigtypes

Benodigd
1e lijn

Benodigd
+ reserve

Luchtkruisers

38

70

70 à 135.000

9.450.000

Moderne eenpersoonsjachtvliegtuigen

18

33

33 à 60.000

1.980.000

Snelle tweepersoonsgevechtsvliegtuigen

36

66

20 C.X

46 à 65.000

2.990.000

Eenpersoonsjachtvliegtuigen

22

40

11 D.XVI
10 D.XVII

19 à 60.000

1.140.000

Tweepersoonsverkenners

46

84

60 C.V
5 C.IX

19 à 65.000

1.235.000

Lichte tweepersoonsverkenners

28

53

10 FK.51

43 à 25.000

1.075.000

School- en overgangsvliegtuigen

30

55

25 S.II/IV

30 à 25.000

750.000

Twee- of meermotorige
overgangsvliegtuigen

3

6

3 F.VII/3m

3 à 65.000

195.000

221

407

263

18.850.000

130 à 20.000

2.600.000

Totaal vliegtuigen
Reservemotoren

50%

Reserveonderdelen

20%

Reeds
aanwezig

Aan te
schaffen
en stuksprijs

144

Parachutes, radio’s en
instrumenten
Militaire inrichting van
burgervliegtuigen
Totaal

Bedragen

2.400.000
1.000.000
385.000
25.200.000

Tabel 5.3. Overzicht van het tienjarenplan (bedragen in guldens).
Bron: na 2.13.70, inv. 1333: Bijlage II van de brief iml van 28 maart 1936, nr. 109 Geheim.

hoven FK.51-lichte verkenners en lesvliegtuigen, nog in 1936 anderhalf miljoen gulden extra vrij
te maken.24
Het optreden van Raaijmaakers als inspecteur betekende daarmee in eerste instantie vooruitgang op het gebied van de materiële uitrusting: de verouderde Fokker C.I- en C.IV-verkenners
werden uit de oorlogsorganisatie geschrapt en konden worden opgevlogen, waarna de schroothoop restte. In aanvulling op de tien in 1935 bij Koolhoven bestelde FK.51-overgangslesvliegtuigen volgde op 16 maart 1937 voor 888.825,50 gulden een order voor nog eens vierenveertig FK.51’s
(exclusief de motoren, die voor 67.200 pond rechtstreeks in Groot-Brittannië waren gekocht).
Van deze serie waren er vijftien uitgevoerd als overgangslesvliegtuig met dubbele besturing
en negenentwintig als licht verkenningsvliegtuig voor de artillerie of als tactisch verbindings
vliegtuig.25 Voor deze laatste taken kreeg dit als lestoestel ontworpen vliegtuig een vaste en een
beweegbare mitrailleur en een radiotoestel voor communicatie met de grondtroepen. Zo kon
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één type voorzien in het materieel voor vier verschillende doeleinden: de tweede fase van de
vliegopleiding, het eerste gedeelte van de waarnemersopleiding, de oefening van de maandvliegers en de artillerie- en verbindingsvliegdienst.26

De ontwikkeling van de Fokker T.V-luchtkruiser
De luchtkruiser was aanvankelijk een belangrijke rol toebedacht in de breed gedragen plannen
voor de modernisering en uitbreiding van het Nederlandse luchtwapen. Mede op aandringen van
de Generale Staf gaf Colijn op 27 mei 1936 opdracht tot de ontwikkeling van een dergelijk vliegtuig. De luchtkruiser stond bij de lva te boek als een ‘tweemotorig meerpersoonsgevechtsvlieg
tuig’ (de aanduiding ‘bommenwerper’ werd zoveel mogelijk vermeden). Al in 1929 was met Fokker
gesproken over het idee van een luchtkruiser, nadat de eenmotorige driepersoonsverkenner C.VIII
als mislukt moest worden beschouwd. Op 29 maart 1929 had Fokker een ontwerp en prestatieberekeningen gepresenteerd, gebaseerd op een landversie van het tweemotorige Fokker T.IV-drijver
vliegtuig van de mld. Gevangen in het systeem van jaarlijkse bestellingen, kocht de lva in de
volgende jaren met de schaarse financiële middelen echter alleen eenmotorige jagers en verkenners. Niettemin ging het overleg tussen de lva en Fokker over een luchtkruiser voort, want Fokker
maakte zelfs een mock-up van zo’n toestel. Een delegatie van de lva bestudeerde dat in februari 1931
uitvoerig en op verzoek van de lva paste Fokker het ontwerp aan met luchtgekoelde motoren.27
Ondanks de magere jaren raakte de lva steeds meer overtuigd van de bruikbaarheid van een
luchtkruiser, zeker nadat de Parijse Salon buitenlandse vliegtuigen in deze klasse toonde, die
in snelheid nauwelijks onderdeden voor de toentertijd snelste eenpersoonsjachtvliegtuigen.28
Bovendien was een luchtkruiser voor verschillende taken inzetbaar. De lva-leiding – in het bijzonder Zegers – bracht het type regelmatig in woord en geschrift met grote stelligheid onder de
aandacht. Ondertussen was het overleg met Fokker over de luchtkruiser voortgezet. In het voorjaar van 1934 legde Fokker aan de lva een ontwerp voor dat, met het oog op een zo groot mogelijke
vliegsnelheid, van het snelle, geheel metalen Amerikaanse Lockheed Electra-verkeersvliegtuig
was afgeleid. Ook van dat ontwerp werd een mock-up gemaakt, met een gevechtstoren voor in de
neus. Kort daarop kwam Soesterberg concreet met de eisen voor een luchtkruiser, waarvoor dat
jaar geld op de begroting was opgebracht. Behalve een maximum snelheid van vierhonderd kilometer per uur werd een bewapening vóór en achter met 20mm-kanonnen geëist, waarop Fokker
de Zwitserse firma Oerlikon in de arm nam. Op 20 september 1934 legde Fokker een uitgewerkt
ontwerp voor, compleet met offerte, van wat later de T.V-bommenwerper zou worden.29 Het
vraagstuk van de mee te voeren bewapening was evenwel ingewikkelder dan Fokker dacht. Toen
minister Colijn in mei 1936 het groene licht voor de ontwikkeling van dit vliegtuig had gegeven,
was dat vraagstuk nog niet opgelost, want Raaijmaakers meldde in augustus van dat jaar dat de
bouw van het prototype pas kon beginnen na de keuze van de bewapening. In samenwerking
met de Artillerie Inrichtingen en de Commissie van Proefneming was het Oerlikon-snelvuurkanon beproefd, maar dat had tot de conclusie geleid dat de nieuwe enkelschot-vurende Tankbüchse
van het type Solothurn de voorkeur genoot. Ook bleek de Nederlandse bom van 200 kilo niet te
voldoen en werd geadviseerd om in Duitsland niet-roterende bommen van 25 en 250 kilo aan te
kopen voor de T.V.30 Het ging generaal Reijnders allemaal niet snel genoeg en gezien de ervaringen
met Fokker voorzag hij dat de T.V niet voor 1940 operationeel zou zijn. Hij drong er met klem bij
226

HOOFDSTUK 5

de minister op aan met spoed in het buitenland een eerste serie middelzware bommenwerpers
aan te schaffen, zodat de T.V dan in tussentijd als luchtkruiser gereed kon worden gemaakt.31
Na overleg met enkele betrokken ministers, prof. ir. L.A. van Royen van de rsl en het hoofd
van de IVe Afdeling B van het departement van Defensie op 7 december 1936 hakte minister
Colijn de knoop door. Hij achtte de verwerving van luchtkruisers in eigen land van groot economisch belang en besloot tot aanschaf van een eerste serie van zestien toestellen van het type T.V,
uitgerust met een nog te kiezen Oerlikon- of Solothurn-Tankbüchse en Duitse bommen, waarvoor de onderhandelingen konden worden geopend. De kosten moesten worden bestreden uit
de drie miljoen gulden die daar in 1937 in het Defensiefonds voor was gereserveerd en voor het
overige uit de begrotingen voor 1938 en 1939.32 Het prototype van de T.V maakte op 16 oktober
1937 zijn eerste testvlucht vanaf Schiphol en op 20 juli 1938 werd het eerste toestel voor de lva
op Soesterberg afgeleverd. De ontwikkelingsfase was daarmee nog lang niet ten einde en het
laatste toestel arriveerde pas op 15 mei 1939.33 Het uit 1933 stammende ontwerp was toen echter
als luchtkruiser al hopeloos verouderd en ook als bommenwerper was het de mindere van Duitse
en Britse toestellen. Bovendien was de T.V een gemakkelijke prooi voor de jachtvliegtuigen.34

De te vorderen klm-vliegtuigen
Bij de uitrusting van het luchtwapen met bommenwerpers kreeg Raaijmaakers ook te maken met
de vraag van de Legercommissie van 14 januari 1935 of er voldoende maatregelen waren getroffen om de bemanningen en de vliegtuigen van de – zwaar door de overheid gesubsidieerde – klm
bij mobilisatie snel voor oorlogsdoeleinden beschikbaar te hebben.35 Bij de vliegers werden geen
problemen verwacht, want de meesten hadden een volledige militaire opleiding genoten. Ook de
gronddienst van de klm was voor Defensie van belang, want deze beschikte over het nodige technische personeel, werkplaatsen, een radiodienst en verdere outillage. Een plan om de hele klm
in tijd van mobilisatie bij het leger in te lijven stuitte op onwil van directeur Plesman, die daarin
steun kreeg van het departement van Waterstaat.36 Wel stond in de mobilisatieplannen dat de
technische dienst van de klm bij mobilisatie een 2e Vaste Herstellingsafdeling voor het lvb zou
vormen op Schiphol. Ook hadden veel klm-medewerkers een oorlogsbestemming als reservist of
dienstplichtige bij de lva. Het grootste obstakel was echter de voorbereiding van de militaire inzet
van de te vorderen klm-vliegtuigen. Naar aanleiding van de vraag van de Legercommissie kregen
generaal Raaijmaakers en kolonel Best van de minister opdracht daarover een studie te schrijven.
In 1928 had de lva voor haar drie Fokker F.VII/3m-vliegtuigen en voor de bij mobilisatie te
vorderen Fokker F.IX- en F.XII-vliegtuigen van de klm een aantal bomrekken laten maken. In
1935 was de F.VII/3m niet langer geschikt voor oorlogsgebruik, aldus de studie. De voor ombouw
tot bommenwerper geschikte klm-vliegtuigen werden ingedeeld in drie groepen:
•
•
•

groep 1: Fokker F.VIII, F.IX, F.XII en F.XVIII (totaal zeventien toestellen);
groep 2: Fokker F.XX, F.XXII en F.XXXVI (totaal vijf toestellen);
groep 3: Douglas DC-2 (totaal vijftien toestellen).

Voor groep 1 waren de aanpassingen betrekkelijk eenvoudig en waren de bomrekken uit 1928 nog
bruikbaar. Met de twee modernste typen met Amerikaanse Wasp-motoren (F.XII en F.XVIII) als
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uitrusting was een afdeling van negen vliegtuigen te formeren en daarvoor konden de oudere toestellen als reserve fungeren. De toestellen uit groep 2 waren veel groter en sneller, maar ook van een
ingewikkelder constructie en dus moeilijker om te bouwen. Gelet op de grote mogelijke bommenlast van 3.200 kilo (F.XXXVI) of 2.400 kilo (F.XXII) waren deze viermotorige reuzen ondanks het
kleine aantal van drie stuks toch interessant om er een kleine afdeling voor zwaar nachtbombardement mee te vormen. De geheel metalen DC-2 vliegtuigen van groep 3 waren door hun constructie
en buitenlandse origine het moeilijkst geschikt te maken als bommenwerper, zo bleek ook uit een
Zwitserse studie. Daarom adviseerde de chef van de Generale Staf op basis van de bevindingen van
de iml ze hooguit als troepentransportvliegtuig te gebruiken. Vanuit de klm konden daarmee
hooguit twee bomva’n worden gemobiliseerd, die dan ook nog eens pas geruime tijd na de afkondiging van de mobilisatie gereed zouden zijn. Deze wetenschap had de chef van de Generale Staf
gesterkt in zijn pleidooi om voor de lva ten minste één eigen afdeling T.V-bommenwerpers aan
te schaffen. Voor toekomstige vliegtuigaanschaffingen van de klm adviseerde generaal Reijnders
minister Colijn met zijn ambtgenoot van Waterstaat te regelen al bij de aankoop en de bouw van
nieuwe vliegtuigen de militaire eisen mee te nemen.37 De klm en Waterstaat voelden er echter
weinig voor rekening te houden met deze militaire eisen, die onherroepelijk een aantasting van de
vrijheid van handelen van het burgerluchtvaartbedrijf betekenden.38
Op basis van deze studies kreeg generaal Raaijmaakers van minister Colijn opdracht met het
departement van Waterstaat te overleggen over de voorzieningen die nodig waren om de burger
vliegtuigen bij mobilisatie onmiddellijk voor militair gebruik geschikt te maken.39 Na talloze
besprekingen met Waterstaat, de klm en Fokker moest de iml een jaar later evenwel rapporteren dat het ondoenlijk was om voorbereidingen te treffen om de DC-2 en andere nieuw aan te
schaffen vliegtuigen snel om te bouwen tot bommenwerpers. De keuzevrijheid die de klm eiste
bij het aanschaffen van de juiste vliegtuigen voor het luchtverkeer, stond dat in de weg. Bovendien zou het vooraf aanbrengen van voorzieningen het gewicht van de toestellen verhogen en
dus de exploitatie benadelen. Dat nadeel wenste de klm dan door het departement van Defensie
vergoed te zien.40 Daarop liet de minister op 14 april 1937 aan Raaijmaakers weten deze zaak verder te laten rusten en informeerde hij de Tweede Kamer dienovereenkomstig.41 Zo verdwenen de
te vorderen klm-vliegtuigen in feite geleidelijk uit de mobilisatieplannen van de lva.

Het tienjarenplan is inmiddels een vierjarenplan geworden
Op 18 december 1936 besprak minister Colijn de onrustbarende toestand in Europa met de generaals Reijnders en Raaijmaakers. Bij die gelegenheid maakte de minister kenbaar dat hij een periode van tien jaar te lang vond voor de modernisering van de luchtstrijdkrachten en droeg hij de
iml op het tienjarenplan om te werken naar een vierjarenplan voor de periode 1938-1941. Binnen
drie weken had Raaijmaakers een uitvoerig vierjarenplan gereed, waarin de te vormen eenheden
en aan te schaffen vliegtuigen werden opgesomd, evenals de personeels- en opleidingsconsequenties, de benodigde vliegvelden en hangars, munitie en voorraden. Van de hiervoor in totaal
geraamde kosten van 46 miljoen gulden was ruim 36 miljoen nodig voor de aanschaf van vliegtuigen, inclusief een reserve van honderd procent en onderdelen, 5 miljoen voor de aanleg en
inrichting van vliegvelden en hangars en 4,5 miljoen voor de aanschaf van munitie en voorraden
voor een maand oorlog.42 Bij de behandeling van dit plan binnen de Generale Staf kortte generaal
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Reijnders vier miljoen gulden op de aanschaf van vliegtuigen, zonder daarmee, naar zijn oordeel,
de gevechtswaarde ontoelaatbaar aan te tasten.43 Later zou blijken dat het tot 32 miljoen gulden
teruggebrachte aanschafplan voor vliegtuigen een taakstellend karakter had gekregen, ook toen
de gestegen vliegtuigprijzen zich lieten gelden.
In april 1937 kwam generaal Raaijmaakers op basis van de omvang van het vierjarenplan
met een gedetailleerd plan voor de oorlogsorganisatie van de luchtstrijdkrachten. In zijn toelichting vergeleek hij dit plan met de op dat moment feitelijk nog officieel geldende organisatie (plan I) en wat op basis van de ‘Proeve’ uit 1933 met de aanpassingen daarop van de
chef van de Generale Staf zou moeten worden uitgewerkt (plan II). Zijn nieuwe, als plan III
voorgestelde, organisatie hield rekening met de nieuwe inzichten rond de organisatie en met
de gewijzigde internationale omstandigheden. De sterkte aan gevechtsvliegtuigen in eerste
lijn was gelijk aan die van de plannen I en II en het tienjarenplan van 28 maart 1936, namelijk 173 vliegtuigen. De gevechtskracht van plan III was door de luchtkruisers echter wel sterk
toegenomen. Omdat inmiddels duidelijk was geworden dat het plan in vier jaar moest worden
gerealiseerd, was daarentegen een aanzienlijk grotere opleidingsinspanning noodzakelijk en
daarom ging plan III nu uit van 101 in plaats van 48 oorlogs- en lesvliegtuigen voor de scholen
van het depot.44
Behalve deze beschrijving van de materiële samenstelling van de lva bevatte plan III ook een
zeer uitvoerige beschrijving van de organisatie zoals Raaijmaakers en zijn staf die zagen. Daarin
bleven de beheers-, onderhouds- en opleidingsfuncties rechtstreeks onder de staf van de iml

Vliegtuigtypes

Plan I

Plan II

Plan III

Luchtkruisers luchtverdediging

9

Luchtkruisers bombardement en verkenning
Modernste eenpersoonsjagers/jachtkruisers
Overige eenpersoonsjagers

27
45

45

18 + 2

4

4

18 + 4

Modernste tweepersoonsjagers/jachtkruisers

9

Overige tweepersoonsjagers

30

24

18

Modernste twee/driepersoonsverkenners

12

32

9+3

70 + 14

56 + 14

36 + 30

Overige tweepersoonsverkenners

24 + 18

Lichte verkenners en overgangsvliegtuigen

6

Acrobatie opleidingsvliegtuigen
Lesvliegtuigen

30

30

30

Meermotorige transport- en opleidingsvliegtuigen

16

16

5+8

173 + 48

173 + 48

173 + 101

Totaal

Tabel 5.4. Vergelijking van de plannen I, II en III wat betreft de vliegtuigsterkte in eerste lijn. (cursief: bestemd
voor het depot).
Bron: na 2.13.70, inv. 1334: Bijlage bij brief iml van 29 april 1937, nr. 335 M Zeer Geheim.
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gegroepeerd. De in enkele jaren sterk uit te breiden operationele slagkracht van de lva werd in deze
organisatie in zijn geheel onder een Algemeen Luchtvaartcommando gebracht. Deze ontwerp-oorlogsorganisatie, die minister Van Dijk in beginsel aanvaardde45 en die later verder werd ontwikkeld,
zal hierna nader worden belicht. De organisatie geeft immers een goed inzicht in de manier waarop
Raaijmaakers en Zegers de ontwikkeling naar een slagvaardig luchtwapen wilden inzetten.

De ontwerp-oorlogsorganisatie van Raaijmaakers
Raaijmaakers wilde de ondersteunende organen van het luchtwapen rechtstreeks onder de staf
van de Inspecteur Militaire Luchtvaart onderbrengen. Deze werden als volgt gegroepeerd:
•
•

•
•

•

•

Centrale Luchtvaartdienst: de organen voor aanschaffing, studie, keuring en controle van
het luchtvaartmaterieel;
Luchtvaartbedrijf: het centrale herstellings-, en na het intreden van de oorlogstoestand,
ook productie-orgaan met alle werkplaatsen en de nationale industrie, met als taak
de materieelreserve voortdurend op tweederde van de eerstelijnssterkte te houden en
zo mogelijk op honderd procent te brengen. In de verwachte verdrievoudiging van de
herstellingscapaciteit werd voorzien door vordering van de technische diensten van de
klm op Schiphol en Waalhaven en van de nls op Ypenburg. Gelet op de kwetsbaarheid
was verspreiding buiten de vliegvelden een vereiste;
Algemeen Park der Luchtstrijdkrachten: de opslag van oorlogsgerede vliegtuigen van de
materieelreserve, die voorheen onderdeel uitmaakte van het depot;
Sectie Luchtvaart van de Etappendirectie: de verbindingsschakel tussen de Staf iml en de
Dienst Etappen en Vervoer (dev) van de Generale Staf, het centrale legerorgaan voor de
algemene materieelvoorziening;
Depôt Luchtstrijdkrachten: de overkoepelende organisatie voor alle personeelsopleidingen
en het reservoir van luchtvarend en technisch luchtvaartpersoneel, ook wel aangeduid
als het 3e Luchtvaartregiment (3 lvr). Bij de staf van het Depot waren een transportvliegtuig en het ziekenvliegtuig (een tot ambulance omgebouwd S.II lesvliegtuig) ingedeeld.
In de luchtvaartgroep trof men vervolgens de Vliegschool aan (met vijftien school- en
twaalf overgangsvliegtuigen, zeven verkenners, drie jagers en twee meermotorige vlieg
tuigen) en de Waarnemersschool (met negen verkenners en twee meermotorige vliegtuigen). Daarnaast de Electrotechnische School, een Depôtcompagnie Vliegtuigmakers, een
Depôtcompagnie Luchtvaarttroepen en een herstellingafdeling voor al deze eenheden;
Vliegmedisch Studiecentrum met daarin opgenomen het ook voor de burgerluchtvaart
werkzame Keuringsinstituut voor luchtvarenden.

Als overkoepelende organisatie boven de twee oorlogsformaties van het tien- en vierjarenplan
en als voortzetting van het lva-commando stelde Raaijmaakers het Algemeen Luchtvaartcommando voor. De twee oorlogsformaties werden aangeduid als het 1e Luchtvaartregiment (1 lvr)
voor de luchtverdediging en het strategisch luchtmachtoptreden en het 2e Luchtvaartregiment
(2 lvr) voor de tactische ondersteuning van het Veldleger. Daarnaast omvatte het Algemeen
Luchtvaartcommando de Afdeeling Troepen voor inrichting van luchtvaartterreinen en de
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Seriebeeld Sectie voor fotografische diensten. De samenstelling van de twee oorlogsformaties
(Luchtvaartregimenten) zou er volgens Raaijmaakers als volgt uit moeten zien:
1e Luchtvaartregiment (1 lvr) voor luchtverdediging en zelfstandig luchtmachtoptreden:
• Staf 1 lvr
twee transportvliegtuigen;
• Jachtgroep
twee afdelingen dagjagers; één afdeling luchtkruisers
		
voor de luchtverdediging; één afdeling dag- en nacht		
jagers;
• Bombardeergroep
twee afdelingen dagbommenwerpers/luchtkruisers; één
		
afdeling nachtbommenwerpers;
• Strategische groep
één afdeling luchtkruisers voor strategische verkenning;
		
één afdeling tweepersoons-strategische verkenners.
2e Luchtvaartregiment (2 lvr) voor tactische ondersteuning van het Veldleger:
• Staf 2 lvr
twee transportvliegtuigen;
• Jachtgroep
twee afdelingen dagjagers; twee afdelingen tweepersoons		
gevechtsvliegtuigen;
• 1e Verkenningsgroep
één afdeling tactische verkenners; één afdeling lichte
artillerieverkenners;
e
• 2 Verkenningsgroep
idem;
• 3e Verkenningsgroep
idem;
• 4e Verkenningsgroep
idem.
Alle groepen hadden een staf, een radio- en verbindingsafdeling, een foto-afdeling, een
herstellingsafdeling en een detachement luchtvaarttroepen. Alle afdelingen (met uitzondering
van lichte artillerieverkenners) bestonden uit negen vliegtuigen (plus drie vliegtuigen in reserve);
de afdelingen lichte artillerieverkenners uit zes vliegtuigen (plus twee vliegtuigen in reserve).
In beide luchtvaartregimenten beschikten de vliegtuigafdelingen over een eigen onderhoudsploeg voor dagelijks onderhoud; de herstellingsafdelingen waren bij de groepen ingedeeld
voor het verrichten van kleine herstellingen, terwijl de grotere herstellingen en revisies bij de
vaste herstellingsafdelingen van het gemobiliseerde Luchtvaartbedrijf plaats zouden vinden.46

De alternatieve visie van Best
Generaal Raaijmaakers was overigens niet de enige die met zijn staf nadacht over de ontwikkeling
van de lva op weg naar een gemoderniseerd luchtwapen. Ook de commandant van de lva, kolonel Best, was hier intensief mee bezig, zeker toen hij in maart 1937 van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap de uitnodiging kreeg een spreekbeurt te houden over het gebruik
en de organisatie van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in een landoorlog.47 Onder het gehoor
bevonden zich talloze politieke en militaire autoriteiten, onder wie het Kamerlid dr. J.J.C. van
Dijk, die enige maanden later minister van Defensie werd. Best had zich in drieënhalf jaar ontpopt tot een zeer deskundig en uitgesproken tolk van het luchtwapen en hij maakte veel indruk
op zijn gehoor. Anders dan Reijnders en Raaijmaakers was hij niet erg onder de indruk van de
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luchtkruiser en legde veel meer dan zij de nadruk op de modernste jachtvliegtuigen. Hij was niet
alleen een warm voorstander van de door Fokker ontworpen tweemotorige G.I-jachtkruiser, maar
hij wees ook op de recente Britse oefeningen met snelle eenpersoonsjagers als de Hawker Hurricane. Omdat patrouilleren met jachtkruisers veel vliegtuigen vergde en niet onder alle weersomstandigheden uitvoerbaar was, bepleitte hij een mix van eenmotorige jachtvliegtuigen en jachtkruisers.48 Best presenteerde een ideale oorlogsformatie voor de lva, die veel overeenkomsten
vertoonde met het tienjarenplan van Raaijmaakers, maar die een geringer aantal bommenwerpers telde en jachtvliegtuigafdelingen van twaalf in plaats van negen vliegtuigen bevatte. Ook
drong hij sterk aan op de snelle productie van vliegtuigen bij de vaderlandse industrie, nu de kans
op de spoedige levering van bestellingen in het buitenland goeddeels was verkeken. Best achtte
het noodzakelijk om de productie met noodmaatregelen zo snel mogelijk op een tempo van circa
honderd vliegtuigen per jaar te brengen. Om dit in goede banen te leiden moest er, zo oordeelde
hij, een aparte IVe Afdeling C (luchtvaartmaterieel) van het ministerie van Defensie komen.49
Behalve een absolute prioriteit bij de aanschaf van vliegtuigen voor de luchtverdediging stak
Best de noodzaak voor één centraal gezag bij de organisatie van alle middelen voor de luchtverdediging niet onder stoelen of banken. Hij hekelde dat de militaire luchtvaart nog altijd onder
de Inspecteur Militaire Luchtvaart ressorteerde, de luchtdoelartillerie onder de Inspecteur der
Artillerie, de zoeklichten onder de Inspecteur der Genie, de luchtverdedigingskringen onder de
chef van de Generale Staf en de luchtwachtdienst onder de Inspecteur der Landstorm. Als reactie op minister Colijns memorie van antwoord op de defensiebegroting voor 1937, waarin stond
dat gezien het vele voorbereidende werk en de verdere opbouw later over centralisatie zou worden beslist,50 verzuchtte Best: “Is dus het wachten op het laatste vliegtuig, het laatste luchtdoel
kanon, het laatste zoeklicht, dat nog aan de uitrusting ontbreekt en moet al dien tijd deze hoogst
gewichtige en urgente zaak slechts worden ‘overwogen’?”51 Met zijn oproep om zo snel mogelijk
met alle middelen een geïntegreerde luchtverdediging op poten te zetten, plaatste Best toch een
ander en publiekelijk uitgesproken accent dan de plannen die Raaijmaakers binnenskamers
ontwikkelde. Dat Best kort na deze voordracht van zijn lva-commando werd ontheven en als
generaal-majoor benoemd tot commandant van de IVe Divisie in Amersfoort, vervulde hem met
teleurstelling.52 Maar het hield geen afkeuring van zijn ideeën in, zo zou spoedig blijken.
Op 31 maart 1937 volgde luitenant-kolonel Floris Albert van Heijst Best op als commandant-lva
en daarmee werd de oudste Nederlandse militaire vlieger de eerste commandant die uit de eigen
gelederen voortkwam. Kort daarop kreeg na lang aandringen van Raaijmaakers ook lvb-directeur
Oudendijk ontslag. Hij werd met ingang van 15 augustus 1937 opgevolgd door de Eerstaanwezend
Ingenieur der Genie in Amersfoort, luitenant-kolonel H.L. van Royen, die met ingang van 1 novem
ber 1937 werd bevorderd tot kolonel. De samenwerking tussen lva en lvb verbeterde verder en er
was voor Raaijmaakers en zijn ondercommandanten heel veel werk aan de winkel om aan alle uitdagingen van de modernisering, uitbreiding en verspreiding van het luchtwapen het hoofd te bieden.

Jachtvliegtuigen en jachtkruisers
Voor de uitrusting van het luchtwapen met moderne jachtvliegtuigen voor de luchtverdediging,
waarvoor Best zo had gepleit, had Fokker begin 1937 twee ijzers in het vuur: de D.XXI-eenpersoonsjager en de G.I-jachtkruiser. Beide hadden een verschillende oorsprong. Het ontwerp van de
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D.XXI-eenmotorige laagdekker met vast onderstel dateerde al uit 1934 en het toestel was in opdracht
van het departement van Koloniën in prototypevorm voor de Indische luchtvaartafdeling gebouwd.
Al snel nadat dit toestel op 27 februari 1936 voor het eerst gevlogen had, wijzigde de Indische aanschafpolitiek door toedoen van de commissie-Kan in de verwerving van tweemotorige Glenn Martinbommenwerpers, zodat er voor de aanschaf van eenpersoonsjagers geen (financiële) ruimte meer
was. Minister Colijn, op dat moment zowel verantwoordelijk voor Koloniën als voor Defensie, bood
de D.XXI ter overname aan voor de lva. Kolonel Best was niet enthousiast over het toestel, want het
was door het vaste wielonderstel met een snelheid van 411 kilometer per uur niet veel sneller dan de
370 kilometer per uur van de D.XVII-tweedekker uit 1932. Bovendien dacht de lva op dat moment,
vanwege de beperkte geografische omvang van het Nederlandse luchtruim en het gebrekkige alarmsysteem, veeleer aan luchtkruisers of aan een snellere variant daarvan die Fokker begin 1936 op eigen
initiatief voor de internationale markt had ontworpen: de tweemotorige G.I-jachtkruiser.53
Toch wenste minister Colijn dat de lva en het lvb de D.XXI in het najaar van 1936 uitvoerig zouden testen, temeer daar er voor dit toestel ook goede exportmogelijkheden waren. Nadat
meerdere vliegers het prototype op Soesterberg tweeënhalve maand aan de tand hadden gevoeld,
concludeerde de directeur van het lvb dat tegen aanschaf geen bezwaar bestond, mits een aantal aanpassingen werd doorgevoerd, waaronder een sterkere versie van de Bristol Mercury-stermotor en betere bewapening. De uitrusting van het prototype met een intrekbaar landingsgestel
om de snelheid te verhogen was in verband met de hoge kosten van honderdduizend gulden niet
aan de orde.54 In maart 1937 vormden het lvb, Fokker, het Nationaal Luchtvaart Laboratorium
(nll, de voormalige rsl) en de leveranciers van componenten een samenwerkingsverband om
de D.XXI in de juiste configuratie voor de lva te brengen. Het samenwerkingsverband liet zich
leiden door de versie van de D.XXI die Finland in november 1936 had besteld.55
Fokker had de bouw van het prototype van de G.I-jachtkruiser ondertussen met grote
voortvarendheid ter hand genomen en dat resulteerde op 18 maart 1937 in de eerste vlucht van
het toestel vanaf het vliegveld Welschap bij Eindhoven. Binnen een maand werd de indrukwek
kende G.I op Soesterberg gedemonstreerd voor de lva. Tijdens zijn spreekbeurt op 12 maart 1937
had kolonel Best voorgesteld de G.I niet alleen als jachtkruiser te gebruiken, maar het toestel
tevens door te ontwikkelen tot strategische verkenner en lichte bommenwerper. Ook aan het
ontwerp van de tweemotorige jachtkruiser met de karakteristieke dubbele staartbomen eiste
de lva wel de nodige aanpassingen. In plaats van de Hispano Suiza-motoren van het prototype
wenste de lva dezelfde Bristol Mercury-motoren als in de D.XXI, maar door de grotere afmetingen van deze motor en de propeller moest het hele ontwerp van de G.I worden vergroot. Ook
koos de lva voor een bewapening van acht mitrailleurs in de neus. De bewapening als lichte
bommenwerper moest gaan bestaan uit combinaties van mijnbommen van 25 kilo en scherf- of
brandbommen van 8 kilo. Voor het optreden als strategische verkenner wilde de lva voor het
derde bemanningslid een waarnemerskoepel aan de onderzijde van de korte romp aanbrengen.56

Schuivende panelen
Op 1 september 1937 voerde generaal Raaijmaakers een gesprek met de nieuwe minister van
Defensie Van Dijk over de plannen rond het luchtwapen. De minister wilde graag weten hoeveel
vliegtuigen op dat moment aanwezig waren en hoeveel er volgens het vierjarenplan nog moesMOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN
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ten worden aangeschaft. Uitgaande van een benodigde organieke sterkte van 270 vliegtuigen
in eerste lijn (zie tabel 5.6) waren er volgens Raaijmaakers, rekening houdend met tweederde
reserve en tien procent verlies door breuk, in totaal 495 vliegtuigen nodig. Na aftrek van de aanwezige en reeds bestelde vliegtuigen ontbraken dan nog 272 toestellen. Vanwege zorgen bij de
minister over de nadelen van luchtkruisers, met name op het punt van de vliegsnelheid, suggereerde Raaijmaakers in nader overleg te bepalen in hoeverre jachtkruisers de taak van luchtkruisers bij de luchtverdediging en de strategische verkenning konden overnemen.57
Op 21 oktober 1937 belegde de chef van de Generale Staf in opdracht van minister Van Dijk
een bespreking met de Inspecteur Militaire Luchtvaart en de commandant van het Veldleger
en hun begeleidende stafofficieren, om de minister over de vliegtuigbestellingen in het kader
van de begroting-1938 te kunnen adviseren. Aan de orde kwamen de resultaten van de aan
schafvoorbereiding van de D.XXI-jagers en G.I-jachtkruisers, waarover de generaals het snel
eens konden worden. Zij oordeelden dat er van beide typen een serie van zesendertig vliegtuigen
moest komen, namelijk voor elk type twee java’n met honderd procent reserve. De D.XXI achtte
men geschikt voor de Jachtgroep voor het Veldleger, maar deze vliegtuigen zouden, zolang er
nog geen modernere jagers besteld waren, eerst de uitrusting vormen van de Jachtgroep van de
luchtverdediging. De commandant van het Veldleger, luitenant-generaal J.J.G. Baron van Voorst
tot Voorst, wilde waar mogelijk snelle jachtkruisers in plaats van de zware, langzame luchtkruisers in de plannen opnemen. Op 27 december 1937 gaf de minister in een gesprek met Raaijmaakers goedkeuring voor het afsluiten van een contract met Fokker voor de urgente levering
van zesendertig D.XXI-eenpersoonsjagers en een gelijk aantal G.I-jachtkruisers.58
Ook bespraken de generaals op 21 oktober de andere vliegtuigtypen, zoals de vervolgbestel
ling van luchtkruisers en de nog te ontwikkelen strategische verkenner. Omdat de commandant
van het Veldleger – en mogelijk klonk hier de mening van zijn chef staf Van Santen door – de
Fokker T.V te zwaar, te langzaam en te duur vond, was de vergadering het er over eens voor de
tweede en derde bombardeerafdeling een modernere bommenwerper te laten ontwikkelen. De
gedachte aan te vorderen klm-vliegtuigen was nu inderdaad helemaal verlaten. Twee opties van
Fokker lagen daarvoor op tafel: de T.Va (een T.V met sterkere motoren) en de T.VI (een grotere
G.I met net als de T.V een geschutskoepel in de neus). De laatste bood betere perspectieven. Als
strategische driepersoonsverkenner kon Fokker de G.I aanpassen of de geheel nieuwe G.II laten
ontwikkelen.59 Generaal Raaijmaakers kreeg opdracht de resultaten van het overleg en met name
de wens moderne vliegtuigen te laten ontwikkelen in zijn plannen te verwerken, wat leidde tot
het bijgestelde vierjarenplan van 9 november 1937 (zie tabel 5.6).60
Naar aanleiding van de gewijzigde inzichten van de militaire autoriteiten over de samenstelling van de luchtvloot voerde minister van Dijk op 5 november 1937 nader overleg met de generaals Reijnders en Raaijmaakers. Daarin uitte hij opnieuw zijn zorg over de geringe vliegsnelheid
van de reeds bestelde Fokker T.V-luchtkruisers en vroeg wat hieraan gedaan kon worden. Een
hogere vliegsnelheid bleek alleen mogelijk door de krachtige voorbewapening weg te laten maar,
zo betoogde Reijnders, dan verloren de bommenwerpers hun waarde als luchtkruisers voor de
directe luchtverdediging. In dat geval achtte hij uitbreiding met één of twee afdelingen jachtkruisers nodig.61 Hoewel de minister terugdeinsde voor de extra kosten van de jachtkruisers en
de kwestie hierbij liet, toont deze gedachtewisseling aan dat de vliegtuigen van de bomva’n in
de ogen van Reijnders bij het uitbreken van de vijandelijkheden vooral moesten bijdragen aan de
directe luchtverdediging.
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Stijgende kosten van de plannen
Een volgend probleem deed zich voor toen Raaijmaakers wegens gestegen prijzen en de nieuwe
typen een nieuwe berekening maakte van de kosten van het vierjarenplan, waarbij de eerder
door Reijnders vastgestelde limiet van 32 miljoen gulden met bijna 4 miljoen werd overschreden. Tijdens besprekingen met de minister op 27 december 1937 en op 2 februari 1938 kreeg
Raaijmaakers de opdracht zoveel op het vierjarenplan te bezuinigen dat het binnen het taakstellende bedrag paste.62 Raaijmaakers zocht de besparing niet in een vermindering van het aantal
eenheden, maar in de aanvankelijke sterkte daarvan. Zo wilde hij de Jachtgroep voor de lucht
verdediging reduceren tot drie afdelingen à zeven jachtkruisers, plus een afdeling met negen
nieuwe eenpersoonsjagers. De Jachtgroep voor het Veldleger zou dan twee afdelingen à negen
D.XXI’s, een afdeling met negen verouderde D.XVI’s en D.XVII’s en een afdeling met negen
nieuwe jachtkruisers krijgen. De grootste verandering had hij voor de luchtkruiserafdelingen in
petto: in plaats van drie afdelingen met in totaal zevenentwintig van deze toestellen, stelde hij
twee afdelingen met elk zes T.V’s en een afdeling met zes T.VI’s voor. In totaal reduceerde hij de
oorlogssterkte van 270 naar 255 vliegtuigen (zie tabel 5.6).63 Dit voorstel van de iml viel niet in
goede aarde bij de Generale Staf en de minister. Was eerder de commandant van het Veldleger al
geen warm voorstander van de T.V-luchtkruiser gebleken, nu werd ook generaal Reijnders door
zijn staf geadviseerd de sterkte van de java’n op negen vliegtuigen te houden, maar het aantal
bomva’n terug te brengen tot twee en het bewakingssysteem met een permanence van luchtkruisers los te laten.64
De minister kreeg een soortgelijk advies van het Hoofd van de IVe Afdeling B, luitenant-
kolonel C.A. Hartmans, die er een uitvoerig epistel aan wijdde. Hartmans wees de minister op
de als gevolg van Fokkers monopoliepositie en de krapte op de internationale markt sterk gestegen vliegtuig- en manuurprijzen van Fokker. Dat gold niet alleen voor de reeds gecontracteerde
typen, maar zeker ook voor de nieuwere toestellen (zie tabel 5.5).
Hartmans voerde aan dat het aangepaste vierjarenplan van de iml uitsluitend gebaseerd
was op de prijzen die Fokker verstrekt had. Hij vond het een gemis dat de iml niet had nagegaan
of – bijvoorbeeld door concurrentie met Koolhoven – de aanschaf van vliegtuigen goedkoper
had gekund. Ook hekelde hij dat Fokker probeerde met een offerte met een beperkte geldigheid

Type

Stuksprijzen
juni 1937

Stuksprijzen
december 1937

Stuksprijzen nieuwere
types februari 1938

Eenmotorige jachtvliegtuigen

65.000 (D.XXI)

88.000 (D.XXI)

129.750 (D.XXII)

Tweemotorige jachtkruisers

140.000 (G.I)

213.000 (G.I)

283.000 (G.II)

Tweemotorige luchtkruisers

200.000 (T.V)

280.000 (T.V)

325.000 (T.VI)

Tabel 5.5. Verloop vliegtuigprijzen van bij Fokker bestelde en nog te bestellen vliegtuigen tussen medio 1937 en
begin 1938 (bedragen in guldens).
Bron: na 2.13.68.06, inv. 117: Interne notitie van hoofd IVe Afd.B aan minister van Defensie van 21 december 1937,
ongenummerd en na 2.13.01, inv. 5232: Interne notitie van hoofd IVe Afd.B aan minister van Defensie naar aanleiding van de nota iml van 18 februari 1938, nr. 12P.
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tot 15 februari 1938 een beslissing af te dwingen en Koolhoven de pas af te snijden. Hartmans
constateerde tevens dat de Britse vliegtuigmotoren, waaraan de lva uit een oogpunt van beperking van het aantal verschillende typen vasthield, aanzienlijk duurder waren dan vergelijkbare
Amerikaanse motoren die de klm en de mld gebruikten. Niet alleen uit kostenoverwegingen,
maar ook vanwege de leveringszekerheid pleitte Hartmans ervoor zowel in Groot-Brittannië als
in Amerika motoren aan te schaffen. Hartmans eindigde zijn notitie aan de minister met het
ontraden van de verdere aanschaf van luchtkruisers en adviseerde daarvoor in de plaats een lichter en goedkoper type te kiezen. Hij stelde ook voor Koolhoven om ontwerpen en aanbiedingen
te vragen voor jachtkruisers en jachtvliegtuigen.65
Minister Van Dijk hakte na lang wikken en wegen op 10 mei 1938 de knoop door en schrapte
zowel de tweede als de derde bomva uit het vierjarenplan. De overige sterkte liet hij intact.66 De
evolutie van de samenstelling van de in het vierjarenplan te realiseren luchtvloot is schematisch
weergegeven in tabel 5.6. De reactie van generaal Raaijmaakers op het besluit van minister Van
Dijk liet zich raden: “Ik moge nadrukkelijk vaststellen, dat deze wijziging een principieele aantasting van de door mij voorgestelde oorlogsorganisatie inhoudt, waardoor de bombardeerkracht op
naar mijn meening onaanvaardbare wijze is verzwakt.”67 Maar de minister was op dat moment in
gedachten al bezig met de oprichting van het Commando Luchtverdediging, waarvoor hij zijn oog
had laten vallen op generaal Best, van wie hij wist dat deze meer heil zag in jagers en jachtkruisers
dan in bommenwerpers. De aanloop naar deze ingrijpende reorganisatie wordt hierna behandeld.

Reorganisaties van het luchtwapen
De overgangsorganisatie van 1937
Op 1 juli 1937 werd een sinds eind 1936 voorbereide overgangsorganisatie voor de lva doorgevoerd, die overigens de Inspectie der Militaire Luchtvaart en het Luchtvaartbedrijf ongemoeid
liet. Deze overgangsorganisatie moest verschillende lagen in het hogere kader aanbrengen. Zo
kon via een decentralisatie in de commandovoering worden toegewerkt naar een verdere reorganisatie, voortvloeiend uit het vierjarenplan. Deze overgangsorganisatie maakte een einde aan
de ‘‘tot in het oneindige in de breedte uitgerekte organisatie”68 en het werd nu mogelijk een groter aantal leidinggevende functies te vullen op verschillende kaderniveaus. Dat leidde er tevens
toe dat een aantal officieren bij het luchtwapen geplaatst kon blijven en niet voor bevordering
terug moest naar het oorspronkelijke wapen of korps. Onder de commandant-lva met zijn staf
werden drie ‘afdeelingsscholen’ in het leven geroepen, waaruit later de Luchtvaartregimenten
konden worden gevormd. De ‘afdeelingsscholen’ fungeerden tevens als mobilisatiekernen en
waren als volgt samengesteld:
•
•
•
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Ie Afdeelingsschool, bestaande uit de Staf der School, de Jachtgroep, de Strategische
Groep en de 1e Luchtvaartcompagnie;
IIe Afdeelingsschool, bestaande uit de Staf der School, twee Tactische Vliegtuiggroepen
en de 2e Luchtvaartcompagnie;
IIIe Afdeelingsschool, bestaande uit de Staf der School, de Vliegschool, de Waarnemersschool, de Radioschool en de 3e Luchtvaartcompagnie.
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Uitrusting van
de groepen
Jachtgroep 1 lvr:
- eenpersoonsjagers
- tweepersoonsjagers
- luchtkruisers
- jachtkruisers

IML-plan
sept. 1937

IML-plan
nov. 1937

IML-plan
feb. 1938

Besluit
MvD
mei 1938

18
9
9

18

9

18

18

21

18

18
9

27

18

9

18

9
9

9
9

18
18

18

27
9

27
9

Verkenningsgroepen 2 lvr:
- tweepersoonsverkenners
- tweepersoons-lichte verkenners

36
24

36
24

36
24

36
24

Vliegschool 3 lvr:
- les- en overgangsvliegtuigen
- (lichte) verkenners
- eenpersoonsjagers
- acrobatievliegtuigen

48
15
6
6

48
15
6
6

48
15
6
6

48
15
6
6

Waarnemersschool 3 lvr:
- (lichte) verkenners

18

18

18

18

270

270

255

252

Bombardeergroep 1 lvr:
- luchtkruisers
- nachtbommenwerpers
Strat. Verk. Groep 1 lvr:
- luchtkruisers
- jachtkruisers
- tweepersoonsverkenners
Jachtgroep 2 lvr:
- eenpersoonsjagers
- tweepersoonsgevechtsvliegtuigen
- jachtkruisers

Totaal vliegtuigen in eerste lijn

9
9

18

Tabel 5.6. Evolutie van het vierjarenplan tussen september 1937 en mei 1938.
Bron: na 2.13.85, inv. 316: Brieven iml van 7 september 1937, nr. 130 P, van 9 november 1937, nr. 147 P en van 18 februari
1938, nr. 12 P; na 2.13.70, inv. 1335: Nota minister van Defensie van 10 mei 1938, Geheim Litt. X.113.

Daarnaast bleven de bestaande diensten onveranderd: de Radiodienst, de Fototechnische
dienst, de Navigatiedienst, de Meteorologische dienst, de Bewapeningsdienst, de Automobieldienst en de Vliegmedische- en geneeskundige dienst.69 In bijlage IX is de kaderlijst opgenomen van officieren bij de lva ten tijde van de overgangsorganisatie van 1 juli 1937. Lang zou
deze overgangsorganisatie niet gelden, want minister Van Dijk wilde in het voorjaar van 1938
de organen van de vliegende en grondgebonden luchtverdediging samenbrengen.
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Vorming van het Commando Luchtverdediging
Terwijl minister Colijn in 1937 de tijd nog niet rijp achtte voor de centralisatie van alle luchtverdedigingsorganen in één hand, die kolonel Best in zijn lezing op 12 maart had voorgesteld,70
dacht zijn opvolger Van Dijk daar een jaar later al anders over. Als Kamerlid had Van Dijk de
jarenlange discussie over deze kwestie71 meegemaakt en gezien hoe zijn voorganger de bestaande
bevoegdheden van de verschillende wapeninspecteurs intact liet. De toenemende oorlogsdreiging en de sterke groei van de Luftwaffe maakten de luchtverdediging van Nederland echter tot
één van de allergrootste prioriteiten van de regering en Van Dijk twijfelde over de doelmatigheid
van de bevelvoering over de verschillende onderdelen van de luchtverdediging. Op 1 juni 1938
liet hij de Inspecteur Militaire Luchtvaart weten dat hij na rijp beraad tot een bundeling van
alle luchtverdedigingsorganen onder de centrale leiding van één opperofficier wenste te komen.
Dit Commando Luchtverdediging moest voor 1 november 1938 bij voorkeur in het gebouw van
het Algemeen Hoofdkwartier aan het Lange Voorhout in Den Haag gevestigd zijn.72 Omdat Van
Dijk in maart 1937 zeer onder de indruk was geweest van het pleidooi van Best voor zo’n centraal
luchtverdedigingscommando, was de keuze voor die opperofficier om dat commando voor te
bereiden niet zo moeilijk. De opdracht die de minister Best in juni 1938 dan ook gaf, luidde:
‘‘Zooals U bekend is, ligt het in mijn voornemen, een gewijzigde en meer doelmatige bevelsverhouding tot stand te brengen ten aanzien van troepen, bestemd voor de luchtverdediging
en daartoe, zonder nochtans de betrokken wapeninspecteurs van hun bemoeienis met de
opleiding van hun wapen te ontheffen, de luchtstrijdkrachten, de Brigade luchtdoelartillerie, de zoeklichtafdeelingen tl. [tegen luchtdoelen, D.S.], benevens het Vrijwillig Landstormkorps luchtwachtdienst te vereenigen tot het Commando Luchtverdediging, te stellen onder
de bevelen van den Commandant Luchtverdediging. Het ligt voorts in mijn voornemen, U
te zijner tijd aan H.M. de Koningin voor te dragen voor een benoeming tot Commandant
Luchtverdediging, in verband waarmee ik U uitnoodig, met ingang van 1 juli 1938 de ver
eischte voorbereidingen te treffen, opdat de gewijzigde bevelsverhouding 1 november 1938
in werking kan treden.’’73
Best toog met een kleine staf van vier officieren en twee schrijvers als Voorbereidend Commando
Luchtverdediging in Den Haag aan het werk om een hoofdkwartier in te richten. Wegens ruimtegebrek kon dat niet in het ahk worden ondergebracht, maar werd het gevestigd in een pand
aan de Haagse Jacob Mosselstraat. Best en zijn staf moesten de vredes- en oorlogsorganisatie
uitwerken en de nodige instructies voor de commandant en zijn ondercommandanten opstellen. Met de officiële oprichting van het Commando Luchtverdediging (co.lvd.) op 1 november
1938 kwam tevens een einde aan de zelfstandige rol van de Inspecteur der Militaire Luchtvaart.
Op die datum ging Raaijmaakers opnieuw met pensioen. Na enige tijd volgde de benoeming
van luitenant-kolonel F.A. van Heijst als waarnemend iml met een veel beperktere taak.74 Hij
combineerde die functie met zijn nieuwe functie van commandant Luchtvaartbrigade, de
voortzetting van de functie van commandant-lva. Als zodanig was hij vanaf 1 november 1938
één der ondercommandanten van generaal Best als commandant Luchtverdediging. Vanaf
dat moment zou Best de onbetwiste autoriteit op luchtvaart- en luchtverdedigingsgebied in
Nederland zijn. Hoewel in oorlogstijd alleen de luchtstrijdkrachten voor de directe en indirecte
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luchtverdediging, dat wil zeggen het 1e Luchtvaartregiment, onder zijn bevel zouden staan en
de eenheden van het 2e Luchtvaartregiment onder bevel van de commandant van het Veldleger
zouden komen, was Best in vredestijd verantwoordelijk voor de hele Luchtvaartbrigade en de
mobilisatievoorbereiding daarvan. Het 3e Luchtvaartregiment met zijn opleidingen, hulpdiensten en mobilisatiedepot zou in oorlogstijd onder de waarnemend iml blijven ressorteren.
Eind augustus 1938 had Raaijmaakers nog een ontwerp-vredesorganisatie voor de nieuwe
Luchtvaartbrigade en het Luchtvaartbedrijf bij de minister op tafel gelegd, met een totaal
geraamde personeelssterkte van 319 officieren, 809 onderofficieren, 463 korporaals en soldaten,
800 dienstplichtigen in opleiding, in totaal 2.391 militairen, plus 109 burgers voor het lvb.75
Gelijktijdig werkte ook Best met zijn staf een ontwerp-vredesorganisatie uit (zie tabel 5.8), die
uitkwam op 1.883 militairen voor de Luchtvaartbrigade.76 Na aftrek van het aantal militairen
voor het lvb pakte het voorstel van Best goedkoper uit, omdat daarvoor ruim 180 militairen
minder nodig waren dan in het voorstel van Raaijmaakers. Daarop gaf de minister Best opdracht
zijn plannen verder uit te werken.77 De hoofdlijnen van de vredessamenstelling werden eind 1938
per Koninklijk Besluit vastgelegd, waarbij tevens de verzelfstandiging van de Militaire Luchtvaart tot het Wapen der Militaire Luchtvaart (ml) werd bepaald, naast de bestaande landmacht
wapens als cavalerie, artillerie, infanterie en genie.78 Daarmee zou formeel een einde komen aan
de situatie dat officieren voor hun bevorderingsgang afhankelijk waren van die wapens en korpsen; nu konden zij binnen de ml carrière maken. De formele inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit tot verzelfstandiging van de ml vond vanwege de verdere reorganisatie pas op 1 juli
1939 plaats en werd twee dagen later met een korte plechtigheid in aanwezigheid van minister
Van Dijk, generaal Best en overste Van Heijst op Soesterberg gevierd.79 Op dat moment werden
ook de afdelingsscholen omgezet in respectievelijk het 1e, 2e en 3e Luchtvaartregiment. Er was
een belangrijke stap gezet op weg naar een zelfstandige luchtmacht, onder de donkere hemel
van de op handen zijnde oorlog. Wat personeel betreft was de beoogde vredessterkte, waaruit de
oorlogsorganisatie moest worden gemobiliseerd, echter nog lang niet aanwezig. Het Wapen der
Militaire Luchtvaart bestond op dat moment nog maar uit 98 officieren en 524 onderofficieren
en minderen, exclusief de dienstplichtigen van de Luchtvaarttroepen.80
Als commandant Luchtverdediging zou Best bij mobilisatie rechtstreeks onder de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht staan. De vorming van het Commando Luchtverdediging
betekende de opheffing van de lva zoals die ruim 25 jaar had bestaan. Behalve de nieuwe Luchtvaartbrigade met de ondersteunende diensten kreeg generaal Best ook de andere luchtverdedigingsorganen onder zijn bevel. Zo omvatte zijn commando bij de oprichting ook de commandanten van de drie luchtverdedigingskringen (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht), de Brigade
luchtdoelartillerie met twee regimenten, het 3e Regiment genietroepen met de zoeklichten tegen
luchtdoelen en het Vrijwillig Landstormkorps luchtwachtdienst.81 Daar kwam op 1 maart 1939
nog het Vrijwillig Landstormkorps luchtafweerdienst bij voor de bemanning van de lokaal op
burgerinitiatief georganiseerde luchtafweer bij fabrieken en bedrijven in steden als Delft, Den
Haag, Wormerveer en Leeuwarden.82 Al deze organen waren enkele weken eerder bij de afkondiging van de bo-uv wegens de Sudetencrisis al gemobiliseerd geweest. Bij die mobilisatie was
een ontstellend aantal lacunes aan het licht gekomen op vrijwel elk gebied van de luchtverdedi
gingsorganisatie.83 De beschrijving daarvan valt buiten het bestek van dit onderzoek, althans
voor zover het niet de militaire luchtvaart betreft, maar Best besefte dat er nog enorm veel werk
voor zijn staf te doen was.
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Naast een chef (luitenant-kolonel van de Generale Staf V.E. Wilmar) en een souschef (majoor van
de Generale Staf J.H. Droste) bestond de staf van het Commando Luchtverdediging uit zeven secties: Verbindingsdienst, Luchtbeschermingsdienst, Verlichtingsdienst, Landstorm, Luchtvaart,
Artillerie en Intendance. De sectie Luchtvaart werd gevormd door kapitein van de Generale Staf
P.J. de Broekert.84 Als zodanig vormde het Commando Luchtverdediging bij mobilisatie tevens
de afdeling Luchtverdediging van het Algemeen Hoofdkwartier van de olz. Als hoofd van die
afdeling kon Best namens de olz ook bevelen en aanwijzingen geven, bijvoorbeeld ten aanzien
van de paraatheid op de vliegparken en bij de luchtdoelbestrijdingsmiddelen, de versperring
van de vliegparken en tactische regels met betrekking tot het schieten van de luchtdoelartillerie
en het nachtvliegen.

De gevechtsleiding over de luchtverdediging
De over het hele land verspreide 148 luchtwachtposten hadden de taak vliegtuigen te melden
die Nederland binnenkwamen. Vanaf de bo-uv waren zij dag en nacht bemand met twee vrijwillig dienende luchtwachters van het Vrijwillig Landstormkorps luchtwachtdienst. Daarnaast
bevonden zich op dertien vliegparken luchtwachtdetachementen, die naast vreemde vliegtuigen ook de bewegingen van de eigen vliegtuigen moesten rapporteren. Ten slotte waren er nog
21 marinekustwachtposten die naast de kustbewaking ook de melding van vliegtuigen tot taak
hadden. Deze posten gaven alle meldingen via het rijkstelefoonnet door aan het Centraal Lucht
wachtbureau (clb) in Den Haag of aan één van de drie Hoofd Luchtwachtbureaus (hlb) van
de Luchtverdedigingskringen. Deze bureaus hielden elkaar op de hoogte, terwijl het clb via de
radiokamer in Hilversum de publieke omroep gebruikte om de luchtwachtberichten over de
organen van de luchtverdediging te verspreiden. Toch kostte het zeker drie minuten voordat
een melding van vijandelijke vliegtuigen de commandanten van de afweermiddelen bereikte,
wat bij de toen geldende vliegsnelheden een achterstand van achttien kilometer inhield.85
In tegenstelling tot de luchtdoelartillerie, waar de batterij- en pelotonscommandanten op
grond van de luchtwachtberichten naar eigen inzicht moesten handelen, was de gevechtsleiding van de met de neutraliteitshandhaving belaste java’n centraal geregeld. De commandant
van de Jachtgroep van het 1e Luchtvaartregiment (II-1 lvr) had zijn commandopost in de onmiddellijke nabijheid van de c.lvd. en het clb in Den Haag en kreeg de luchtwachtmeldingen daarmee uit de eerste hand. Via de rechtstreekse telefoonverbindingen met de commandanten van
de java’n kon hij hen binnen de kortst mogelijke tijd opdracht geven om de jachtvliegtuigen te
laten opstijgen tegen bepaalde doelen of ze boven bepaalde gebieden te concentreren. Daarnaast
waren de afdelingscommandanten gemachtigd hun vliegtuigen op eigen initiatief de lucht in te
sturen bij een waarneming van vijandelijke vliegtuigen die het vliegpark naderden.86
Een gevechtsleidingsstelsel met radar was er in 1938-1939 nog niet. Vanaf 1927 had de Commissie voor Physische strijdmiddelen onder voorzitterschap van de Delftse hoogleraar prof. dr.
jhr. G.J. Elias87 weliswaar in een geheim laboratorium op de Waalsdorpervlakte naar methoden
gezocht om de detectie van vliegtuigen langs natuurkundige weg te verbeteren. Dat had in eerste
instantie een akoestisch ‘luistertoestel’ opgeleverd, waarmee de zoeklichten beter konden richten. Vanaf 1933 werd ook geëxperimenteerd met door overvliegende vliegtuigen veroorzaakte
elektromagnetische afwijkingen en zo ontdekten jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler en ir. S. Gratema
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– zonder op de hoogte te zijn van soortgelijke ontwikkelingen in het buitenland – het principe
van radar. Op 22 juni 1936 gaf minister Colijn de commissie opdracht de proeven met radar met
kracht voort te zetten. In maart 1938 was de commissie zover gevorderd dat zij de militaire autoriteiten met succes een bruikbaar militair ‘electrisch luistertoestel’ kon demonstreren. De N.V.
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (nsf) in Hilversum kreeg de opdracht om het naar schatting benodigde aantal van vijftig van deze radarapparaten te bouwen, wat door de Duitse inval
van 10 mei 1940 niet meer werd gerealiseerd.88

Het Luchtvaartbedrijf en de oorlogsvoorbereiding
Tot 1936 had de regering weinig oog gehad voor de voorbereiding van de productie en instandhouding van militair materieel in oorlogstijd. Na goedkeuring van het Defensiefonds besloot
het kabinet tot de instelling van een Interdepartementale Commissie voor de Economische
Verdedigingsvoorbereiding om inzicht te krijgen in de arbeidskrachten, materialen en verwerkingsmogelijkheden op dit gebied. In mei 1937 had de regering een vierjarenplan inzake de verdedigingsvoorbereiding in gang gezet. Mede op aandringen van prof. Van Royen was er bij het
departement van Defensie een Regeeringscommissariaat voor de Economische en Industrieele
Verdedigingsvoorbereiding ingesteld.89 Regeringscommissaris ir. A. Groothoff en zijn secretaris, tevens plaatsvervanger, ir. F.A. Begemann, kregen met een staf van zeven medewerkers
de taak om na te gaan in hoeverre de binnenlandse industrie de nog uit te voeren opdrachten
binnen aannemelijke levertijden en tegen aanvaardbare prijzen kon voldoen.90 Later dat jaar
werd ook het Bureau Voorziening Behoeften Oorlogstijd (vobo) van de Generale Staf aan het
Regeeringscommissariaat toegevoegd. Terwijl Groothoff tijdelijk werd aangesteld als directeur-voorzitter van het staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen, hield Begemann zich meer bezig
met de vliegtuigindustrie. Bij algemene mobilisatie zou het Regeeringscommissariaat worden
omgevormd tot het Centraal Orgaan ter voorziening in de behoefte van de Weermacht (cow),
wat op 29 augustus 1939 ook daadwerkelijk gebeurde.91
In alle vliegtuigaanschafkwesties kreeg minister Van Dijk niet alleen advies van de Inspectie
Militaire Luchtvaart, maar via de IVe Afdeling B van zijn departement eveneens van de Regeringscommissaris. Vanuit het parlement was de druk op de minister van Defensie niet minder groot
om de aanschaffingen voor de landsverdediging, als dat kon, via de Nederlandse industrie te doen.
Dit onderwerp kwam bij vrijwel iedere begrotingsbehandeling weer aan de orde. Tot slot was er
natuurlijk ook nog de lobby van de vliegtuigindustrie zelf, met Fokker en Koolhoven voorop, die
pleitte voor de vliegtuigaanschaf in eigen land en daarbij de minister en de Regeeringscommissaris bestookte met argumenten als werkgelegenheid en succesvol opereren op de exportmarkt.
Gelet op de druk vanuit de vliegtuigindustrie vanwege de werkgelegenheid bij het vliegtuigonderhoud, benoemde minister Van Dijk in 1937 een interne commissie om onderzoek te doen naar
het Luchtvaartbedrijf. Tegen de achtergrond van de voorziene uitbreiding van de Militaire Luchtvaart wilde hij een uitspraak over de vraag of het takenpakket van het lvb wel het juiste en meest
economische was.92 In een eerste rapportage was de commissie van mening dat het lvb te groot van
opzet was; het diende zich te beperken tot herstellingen aan de vliegtuigen. De algehele revisie van
vliegtuigen moest volgens de commissie voor een groot deel bij de particuliere vliegtuigindustrie
plaatsvinden. Motorenrevisies moesten bij gebrek aan een Nederlandse vliegtuigmotorenfabriek
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wel bij het lvb gebeuren en daar voorzag de commissie capaciteitsproblemen vanwege de groeiende omvang van de luchtvloot. Het zeer geavanceerde motorenonderhoudsbedrijf van de klm
kon hier naar het oordeel van de commissie wel enige uitkomst bieden.93
Medio 1938 stelde Fokker Defensie voor om voor eigen rekening een nieuwe reparatiefabriek
te bouwen, mits de overheid de toezegging deed gedurende een nader vast te stellen aantal jaren
alle revisies en grote reparaties aan Fokker-vliegtuigen aan dat bedrijf te gunnen. Ook was Fokker bereid om een deel van het lvb-personeel over te nemen voor de nieuwe fabriek, die op Bergen of, liever nog, op Schiphol was gedacht. Hoewel het Regeeringscommissariaat positief over
dit voorstel van Fokker oordeelde, waren de Inspecteur Militaire Luchtvaart en de directeur-lvb
geen voorstander, omdat het de overheid van de particuliere industrie afhankelijk maakte.94 Tot
een beslissing kwam het in deze kwestie niet.
De vorming van het Commando Luchtverdediging had ook voor het Luchtvaartbedrijf consequenties. Na het vertrek van Raaijmaakers viel het Luchtvaartbedrijf weer rechtstreeks onder
de minister, een situatie zoals die ook voor 1935 had bestaan. Waren onder de deskundige leiding
van de Inspectie Militaire Luchtvaart al grote contracten met Fokker tot stand gekomen voor
de levering van T.V-, D.XXI- en G.I-vliegtuigen, nu moest onder grote druk de verwerving van
de overige oorlogs- en lesvliegtuigen op gang komen waarvoor generaal Raaijmaakers nog vlak
voor zijn afscheid een pakket aanbevelingen had gedaan. In de nieuwe structuur adviseerden
generaal Best als Commandant Luchtverdediging en overste Van Heijst als waarnemend iml
via de Chef Generale Staf de minister over de aanbevolen vliegtuigaankopen. Los daarvan had
de directie van het lvb een meer zelfstandige technische adviesfunctie richting de minister. Na
een korte interimperiode zonder directeur was de leiding van het lvb overgegaan van kolonel
H.L. van Royen op de uit het bedrijfsleven afkomstige ir. J.H. Coops, die in augustus 1939 tevens
de functie van Directeur Luchtvaartmaterieel van het ministerie van Defensie ging vervullen. In
die hoedanigheid was hij belast met de aanschaffing, beheer, oplegging, onderhoud, herstelling
en keuring, slopen van luchtvaartmaterieel en luchtvaartbedrijfsstoffen van het leger. In oorlogstijd was hij tevens ambtshalve lid van het Centraal Orgaan Weermachtsvoorzieningen voor
het verkrijgen van toegang tot de nodige grondstoffen, materialen, arbeidskrachten en fabrieksruimten voor de instandhouding van de luchtvloot.95
Generaal Best wilde bij mobilisatie uit het lvb negen Mobiele Herstelafdelingen formeren
en aan de verschillende groepen van de Luchtvaartregimenten toevoegen om kleinere herstellingen te velde mogelijk te maken. De grote herstellingen konden volgens hem het best aan de
vliegtuigindustrie worden uitbesteed. Hij kreeg hier echter niet volledig zijn zin, want de minister wenste ook in tijden van mobilisatie het lvb als zodanig onder zijn verantwoordelijkheid te
houden en niet als Vaste Herstellingsafdeling onder een militaire commandant.96
Zo had minister Van Dijk het principebesluit genomen het lvb te zijner tijd naar het in aanleg
zijnde vliegveld Valkenburg te verplaatsen. Daar zou het lvb een “mobilisatiefabriek” voor het
herstellen en repareren van vliegtuigen, een montagehal van 40 x 105 meter en een magazijn van
120 x 105 meter krijgen op een terrein ten noorden van het vliegveld langs de provinciale weg. Daarnaast zou er een “oorlogsfabriek” met werkplaatsen en vliegtuigberging in betonnen bunkers in de
duinrand moeten komen. Deze bouwwerken zouden echter niet voor 1941 klaar kunnen zijn.97
De afkondiging van de bo-uv in april 1939 maakte de mobilisatie van het lvb urgent omdat
de Mobiele Herstelafdelingen van de Luchtvaartregimenten met een groot deel van het lvb-personeel werden geformeerd. Omdat de klm nog bleef doorvliegen, was met de regering over242
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eengekomen dat de technische dienst van de klm nog niet werd gemobiliseerd en het dienstplichtig- en reservepersoneel van de luchtvaartmaatschappij maar voor een deel op roulatie
basis onder de wapenen kwam.98 Een deel van het onderhoudswerk kon wel op zakelijke basis
aan Fokker en de klm worden uitbesteed. Ondertussen was de onderbrenging van het lvb op
Soesterberg gezien de kwetsbare ligging niet langer houdbaar. Het lvb maakte plannen voor de
evacuatie van Soesterberg die voorzagen in een dislocatie binnen de Vesting Holland:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magazijnen in Lisse en Hillegom, met de Keuringsdienst;
Motorafdeling naar Werkspoor in Amsterdam;
Hout- en doekbewerking naar Beynes in Haarlem;
Revisie T.V en D.XXI bij Fokker;
Revisie FK.51 bij Koolhoven;
Montage, bekleden en schilderen ergens tussen Leiden en Haarlem;
Eindmontage rompen: Schiphol, Waalhaven en/of Ypenburg;
Landingsgestellenreparatie en eventuele aanmaak: Enkes in Voorburg;
Reparatie en aanmaak van stuurvlakken, roeren enzovoorts ergens tussen Haarlem en
Den Haag.99

Uiteindelijk zou het lvb pas op 8 mei 1940 hals over kop uit Soesterberg evacueren naar de
genieloodsen aan de Maaldrift in Wassenaar, terwijl het vliegend materieel naar het Haagse
hulpvliegveld Ockenburg werd overgevlogen.100

Vliegtuigen voor het vierjarenplan
Nadat eind 1937 bij Fokker een grote bestelling van 8,2 miljoen gulden was geplaatst voor de
seriebouw van T.V-luchtkruisers, D.XXI-eenpersoonsjagers en G.I-tweemotorige jachtkruisers
voor het luchtwapen,101 bleef het rond nieuwe vliegtuigaanschaffingen even stil. Het Luchtvaartbedrijf had de handen vol met de verdere invulling van de technische specificaties en de
begeleiding van de aanbouw van de bij Fokker bestelde vliegtuigen. In de brief van 10 mei 1938
waarin minister Van Dijk het aantal bommenwerperafdelingen tot één terugbracht, legde hij
ook een overzicht vast van nog te bestellen vliegtuigen, waarvoor het lvb inmiddels de specificaties had opgesteld. Van Dijk droeg de iml op hiervoor offertes aan te vragen bij Fokker, Koolhoven en enkele daarvoor in aanmerking komende buitenlandse vliegtuigfabrieken, waaronder
de Hawker- en Dornier-fabrieken. Bij de vergelijking van prestaties, prijs en levertijd moest ook
overwogen worden of het schrappen van bepaalde eisen in de specificatie een aanzienlijke kostenbesparing of bespoediging van de levering kon betekenen. Ook moesten bij de buitenlandse
aanbiedingen de mogelijkheden tot licentiebouw in Nederland worden nagegaan.102

De aanbevelingen van Raaijmaakers over verdere vliegtuigaanschaffingen
Eind oktober 1938 kon generaal Raaijmaakers de minister rapporteren over de ontvangen offertes
en deed hij in een tweetal rapporten aanbevelingen over de aan te schaffen gevechts- respectievelijk
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lesvliegtuigen.103 Het lvb had in het buitenland zeer uitgebreid om aanbiedingen gevraagd, want
het was inmiddels duidelijk dat de Nederlandse industrie de handen helemaal vol had aan lopende
orders en nu eenmaal veel tijd nodig had om nieuwe typen te ontwikkelen. De internationale toestand
vereiste juist spoed. In dat verband had minister Van Dijk ook advies gevraagd aan plaatsvervangend
Regeringscommissaris Begemann. Deze deed op 22 oktober 1938 verslag van zijn onderzoek bij de
Nederlandse vliegtuigindustrie, waarbij hij concludeerde dat het voortbestaan van Koolhoven, die
goed en goedkoop leverde, in het geding zou komen als er geen vervolgorders voor de ml kwamen.
Ook meldde hij dat de Afdeling Vliegtuigbouw van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in staat
moest worden geacht zelfstandig vliegtuigen te ontwerpen en te produceren. De firma’s Aviolanda
in Dordrecht en Werkspoor in Zuilen konden vliegtuigdelen en -motoren vervaardigen.104
Het advies dat Raaijmaakers na bestudering van alle binnen- en buitenlandse offertes op
22 oktober 1938 aan minister Van Dijk uitbracht, bevatte aanbevelingen omtrent de verdere
aanschaf van oorlogsvliegtuigen in vier verschillende categorieën: eenpersoonsjachtvliegtuigen voor de luchtverdediging, jachtkruisers voor strategische verkenning, eenpersoonsjacht
vliegtuigen en tweepersoonsgevechtsvliegtuigen voor de Jachtgroep van het Veldleger. Gelet op
de tijdsdruk adviseerde Raaijmaakers onmiddellijk bestaande typen uit lopende productie in
het buitenland te bestellen en gelijktijdig de Nederlandse industrie opdracht te geven moderne
vervolgtypen te ontwikkelen. Samengevat luidden zijn adviezen:
“Jagers luchtverdediging
1. Zoo spoedig mogelijk besluiten tot aanschaffing van één afdeeling (18 vln.) Hawker Hurricane, onder voorwaarde dat de sterkte van deze voldoende blijkt;
2. De ontwikkeling van proto-typen Fokker 155 en De Schelde S 21 afwachten. Zoo spoedig
mogelijk uit deze een keus doen voor de aanschaffing van de tweede afdeeling eenpersoonsjagers.
3. Mocht het gestelde ad. 2 in 1939 niet tot een gunstig resultaat leiden, alsdan een keuze
doen uit de bestaande vliegtuigtypen Vickers Supermarine ‘Spitfire’ en Heinkel He 112-Mercedes Benz.
Jachtkruisers
1. Zoo spoedig mogelijk besluiten tot aanschaffing van één afdeeling (17 à 18 vln.) jachtkruisers Dornier Do 17Z. Oplevering der serie z.m. voor 1940; licentiebouw voor een deel
dezer vliegtuigen overwegen.
2. Aan Fokker het ontwerp 154 onmiddellijk in bouw geven; aanschaffing z.m. regelen, als
voor het T.V vliegtuig werd aanvaard.
3. Indien ad. 1 onmogelijk is, door Fokker en Koolhoven, in concurrentie een jachtkruiser
doen ontwikkelen.
Tweepersoons gevechtsvliegtuigen
1. Zoo spoedig mogelijk besluiten tot aanschaffing van één afdeeling (18 vln.) Northrop,
Seversky of Caproni vliegtuigen.
2. De ontwerpen Fokker 164 en De Schelde S 25 doen ontwikkelen.
Jagers Veldleger
1. Z.m. besluiten tot aanschaffing van een derde afdeeling éénpersoonsjagers (18 vln.) van
het type Koolhoven FK 58. Deze afdeeling kan alsdan in de plaats treden van een der geprojecteerde afdeelingen tweepersoonsjagers.”105
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Wat minister Van Dijk en – na augustus 1939 – minister Dijxhoorn met deze aanbevelingen
deden komt hierna aan de orde. Daarbij zal ook worden gekeken naar de initiatieven en activiteiten voor de verbetering van de materiële uitrusting van de luchtstrijdkrachten tussen de
afkondiging van de algemene mobilisatie van 28 augustus 1939 en het uitbreken van de oorlog
op 10 mei 1940. Het vierjarenplan liep immers tot 1940.

De eenpersoonsjagers voor de luchtverdediging
De aanbeveling om voor de versterking van de luchtverdediging zo spoedig mogelijk een afdeling Hawker Hurricane-jagers aan te schaffen, had een voorgeschiedenis. Deze Britse fabriek
had in september 1937 een twintigtal van deze toestellen aan Nederland aangeboden. De commandant-lva, Van Heijst, omarmde dat aanbod destijds.106 De directeur van het lvb, Van
Royen, raadde het echter af in de overtuiging dat de Nederlandse industrie net zo goed kon leveren, maar ook omdat voor die vliegtuigen andere onderhoudsgereedschappen nodig waren.107
Nu Raaijmaakers de Hurricane opnieuw had voorgesteld, liet ook de inmiddels in functie getreden generaal Best, gevolgd door generaal Reijnders, de minister weten dat hij deze aanschaf het
meest urgent achtte.108 De minister had echter ook te maken met de eerder genoemde aanbeveling van Begemann dat Koolhoven nieuwe orders nodig had om te overleven. Bovendien had
Koolhoven met de FK.58-eenpersoonsjager de meest goedkope aanbieding gedaan,109 zij het dat
het toestel pas op 22 september 1938 de eerste vlucht had gemaakt en nog niet uitontwikkeld was.
In opdracht van de minister beproefde het lvb het prototype, maar gezien de eerder beschreven argwaan ten opzichte van de toestellen van Koolhoven was men op Soesterberg ook van dit
vliegtuig niet onder de indruk. Het toestel voldeed niet aan de militaire sterktevoorschriften
en er was al op voorhand twijfel geweest of de opgegeven prestaties wel werden gehaald. Het
Nationaal Luchtvaartlaboratorium werd ingeschakeld en op 31 maart 1939 werd het prototype bij
een beproevingsvlucht aan overbelasting onderworpen. In de dagen daarna beproefden meerdere vliegers van de ml het vliegtuig. Op basis van hun ervaringen concludeerde waarnemend
inspecteur Van Heijst:
“Na enkele noodzakelijke technische verbeteringen is het FK-58-vliegtuig een bruikbaar
jachtvliegtuig voor de Jachtgroep Veldleger. Behoudens betere horizontale snelheid en enigszins betere wendbaarheid is het voor dit doel niet beter bruikbaar dan het D.XXI-vliegtuig.”110
De FK.58 was daarmee niet de moderne jager voor de luchtverdediging en opnieuw pleitte generaal Best voor een keuze tussen Heinkel en Hurricane (c.q. Spitfire) eenpersoonsjagers. Koolhoven beloofde van zijn kant betere prestaties met de nieuwste Bristol Taurus-motor van 1.000
pk. Bovendien had hij al in januari 1939 een Franse order voor vijftig van deze jagers in de wacht
gesleept, wat voor minister Van Dijk aanleiding was om op 24 mei 1939 een gesprek over de levering van zesendertig Koolhoven FK.58-jagers te arrangeren tussen Frits Koolhoven en directeur
Coops van het lvb. Desondanks bleven de prestaties van het toestel naar het oordeel van de ml
ontoereikend als jager voor de luchtverdediging en er rees opnieuw twijfel over de constructiesterkte toen een Franse testvlieger tijdens een duikvlucht dezelfde problemen ondervond die
tijdens de ml-beproeving op Soesterberg waren opgetreden. Ook bleek dat Groot-Brittannië de
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Taurus-motor voorlopig niet wilde exporteren. Van Heijst wilde dan ook slechts achttien van
deze jagers voor de Jachtgroep van het Veldleger, omdat de rest van deze groep volgens plan de
Fokker D.XXI zou krijgen zodra de moderne luchtverdedigingsjager zou instromen.111
In weerwil van alle aarzelingen van militaire zijde besloot minister Van Dijk op 22 juli 1939
toch zesendertig FK.58-jagers bij Koolhoven aan te schaffen, waarbij het departement van Defensie de Taurus-motoren zelf in Groot-Brittannië zou kopen.112 Door de val van het vijfde kabinet
Colijn, die het einde betekende van vijf kabinetten onder zijn leiding, bleef deze zaak liggen
totdat de nieuwe minister van Defensie A.Q.H. Dijxhoorn deze begin september weer oppakte.
Dijxhoorn wilde veertig Taurus-III-motoren in Groot-Brittannië bestellen. Door de per 1 september ingetreden oorlogstoestand bleken die nu echter wegens het afgekondigde Britse wapenembargo niet meer leverbaar. Goede raad was duur en uiteindelijk werd kort voor de Duitse inval
in Nederland besloten de nog wel leverbare, maar zwakkere Bristol Mercury-motoren voor de
FK.59-verkenner ook te gebruiken voor de FK.58.113 Bij het bombardement op Waalhaven op 10
mei 1940 gingen alle in aanbouw zijnde FK.58’s verloren. Terwijl er eind 1938 nog een reële kans
was geweest op tijdige levering van moderne eenpersoonsjagers als de Hurricane, liet minister
Van Dijk zich leiden door de lage kosten en de wens dergelijke vliegtuigen bij de Nederlandse
fabriek Koolhoven te laten produceren, ook nadat gebleken was dat de prestaties van de FK.58
voor de luchtverdediging ontoereikend waren. Daar kwam nog bij dat deze aankoop toch al
extra riskant was, omdat de levering van de Taurus-motoren uit Groot-Brittannië van meet af
aan twijfelachtig was geweest.
Begin 1940 kwamen er signalen uit Amerika dat daar eenpersoonsjagers van Curtiss voor
export waren vrijgegeven en generaal Best was er als de kippen bij om minister Dijxhoorn te
adviseren deze kans te benutten en de FK.58 desnoods te annuleren.114 Kort daarop deden
vertegenwoordigers van de Curtiss-fabriek een aanbod van vijfendertig jagers van het type
CW-21B Interceptor. Deze lichtgewicht-jagers hadden een snelheid die te vergelijken was met
de Hurricane. Ruggespraak met minister Dijxhoorn en zijn ambtgenoot van Financiën resul
teerde op 3 april 1940 in een opdracht om vierentwintig van deze vliegtuigen in Amerika aan te
schaffen.115 De toestellen waren te laat voor de Nederlandse luchtverdediging, maar hadden in
Nederlands-Indië nog wel een belangrijk aandeel in de luchtstrijd tegen Japan boven de archipel.
Alle pogingen om voor de Nederlandse luchtverdediging moderne eenpersoonsjagers te verwerven waren op niets uitgelopen, zodat de Militaire Luchtvaart het tijdens de mobilisatie en in de
meidagen van 1940 moest doen met de al verouderde Fokker D.XXI met vast onderstel.

Jachtkruisers en strategische verkenners
Gezien de beslissing van de minister om twee van de drie bomva’n te schrappen, waardoor ook
de ontwikkeling van de Fokker T.VI-bommenwerper voorlopig was gestopt, probeerde de iml
via de aanschaf van strategische verkenners en nieuwe jachtkruisers toch een lichte bommenwerpercapaciteit te realiseren. Zijn aanbeveling in Duitsland snel een afdeling Dornier Do 17Z
lichte bommenwerpers te kopen pakte de minister echter niet op. Pogingen om van de Fokker
G.I een strategische verkenner en tevens lichte bommenwerper te maken, leken aanvankelijk
namelijk hoopvol en hadden ook de steun van de minister. Maar sinds zijn lezing in maart 1937
was Best hier anders over gaan denken. Op advies van zijn stafofficier De Broekert keerde hij zich
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in een nota aan minister Van Dijk tegen de gedachte om de G.I-jachtkruiser geschikt te maken
voor de strategische verkenningstaak. Best hanteerde daarbij de volgende redenering:
‘‘De aanschaffing van jachtkruisers voor den strategischen verkenningsdienst lijkt mij in
beginsel niet juist. Immers de jachtkruiser is ontworpen als een krachtig offensief bewapend
meermotorig vliegtuig, dat gedurende 3 uren of langer de lucht kan houden ter uitoefening
van de bewaking in ‘permanence’. Het strategisch verkenningsvliegtuig daarentegen behoeft
slechts een zwakke vóórbewapening, doch een krachtiger defensieve (achter-)bewapening;
bovendien de gelegenheid voor zeer goede waarneming, navigatie en berichtgeving alsmede
de mogelijkheid voor strategisch bombardement. Daarom kan bij den jachtkruiser met een
bemanning van twee personen worden volstaan, terwijl het strategisch verkenningsvliegtuig een bemanning van drie vereischt. Het moet niet wel mogelijk worden geacht om, bij
behoud van zoo groot mogelijke snelheid, bij dit groote verschil in bestemming en gebruik
te volstaan met één type vliegtuig, tenzij alle eischen tot op zekere hoogte worden bevredigd
in een groot, zwaar en kostbaar vliegtuig d.i. de luchtkruiser of een na-verwant type, waartoe m.i. moet worden gerekend het door den I.M.L. aanbevolen Dornier-vliegtuig.”116
En dat toestel wilde minister Van Dijk nu juist niet aanschaffen, hoezeer topambtenaar dr. H.M.
Hirschfeld van het ministerie van Economische Zaken ook druk uitoefende om in Duitsland
defensiematerieel te bestellen.117
Ook de ontwikkeling van een geheel nieuw verkenningsvliegtuig G.II, waartoe al eind 1937
was besloten en waarvoor Fokker uit eigen beweging verschillende ontwerpen en zelfs mockups had gemaakt, kende veel technische problemen. Onaangekondigd brachten Best en Van
Heijst op 31 maart 1939 een bezoek aan de Fokker-fabriek. Ze toonden zich teleurgesteld in de
voortgang. Best adviseerde de minister daarop alle ontwikkelingswerk aan de verkenningsversie
van de G.I te staken en de industrie zo spoedig mogelijk een nieuw prototype te laten maken op
basis van de door hem geformuleerde militaire eisen.118 Twee maanden later – de mobilisatie als
gevolg van de tweede bo-uv was nog steeds van kracht – oordeelde Best dat ook de ontwikkeling
van de G.II zo lang ging duren dat een interimoplossing urgent was. Daarom drong hij met steun
van generaal Reijnders voor de tweede keer aan op de onmiddellijke aanschaf in Duitsland van
achttien Do 215-toestellen, de exportversie van de Do 17Z, voor de Strategische verva.119
Ook dit advies bleef liggen totdat de nieuwe minister Dijxhoorn in september 1939 de kwestie met directeur Coops van het lvb besprak en vervolgens opdracht gaf tot de onmiddellijke
aanschaf van deze toestellen via de Technische Handelmaatschappij Hollinda.120 Duitsland was
echter al sinds 1 september in oorlog en de toestellen werden ondanks alle toezeggingen niet
meer geleverd. Van der Zwan concludeert dat Göring de levering hoogstpersoonlijk tegenhield.121
Eind november 1939 gaf minister Dijxhoorn aan Fokker ook nog opdracht voor de tweede
stratverva twintig G.II-verkenningsvliegtuigen met Duitse motoren te ontwikkelen en te produceren,122 maar in mei 1940 moest de bouw hiervan nog beginnen. Ook hier was bijna een jaar
verloren gegaan sinds de aanbeveling van de iml om in Duitsland Dorniers te kopen en Fokker
opdracht te geven tot ontwikkeling van de G.II. Zodoende bleef de Strategische verva gedurende de mobilisatie aangewezen op de verouderde Fokker C.X-tweedekkers.123
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De tweepersoonsgevechtsvliegtuigen voor de Jachtgroep Veldleger
De Jachtgroep Veldleger (V-2 lvr) zou moeten bestaan uit twee afdelingen eenpersoonsjagers,
waarvoor de Fokker D.XXI beschikbaar zou komen zodra er een moderne jager voor de luchtverdediging in dienst zou zijn. Daarnaast waren twee afdelingen met tweepersoons-eenmotorige
gevechtsvliegtuigen voorzien, die niet alleen defensief, maar vooral ook offensief tegen gronddoelen moesten kunnen optreden met mitrailleurs en bommen. Voor de levering van dergelijke
lichte bommenwerpers had het lvb een groot aantal aanbiedingen uit het buitenland ont
vangen, terwijl de Nederlandse industrie hierop geen kant-en-klaar type had aangeboden. Van
de buitenlandse aanbiedingen beoordeelde Raaijmaakers die van de Amerikaanse firma Douglas
als de meest aantrekkelijke, zij het dat hij het toestel als jager minder geschikt vond. Zijn aanbeveling om meteen achttien toestellen te kopen voor één afdeling werd ook in dit geval gesteund
door de generaals Best en Reijnders, zodat minister Van Dijk begin maart 1939 de aanschaf via
de marineattaché in de VS accordeerde.124 Met grote spoed leverde Douglas de serie van achttien
DB8A-3N-vliegtuigen nog in 1939 af en in maart 1940 was de afdeling 3-V-2 lvr operationeel met
deze toestellen. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 zouden ze wegens het bestaande tekort aan
jagers en het ontbreken van beproefde bommen echter worden ingezet als luchtverdedigings
jagers, waarvoor de toestellen inderdaad niet geschikt bleken.125
De leiding van de ml was in het voorjaar 1939 schoorvoetend akkoord gegaan met de
gedachte de andere afdeling tweepersoonsgevechtsvliegtuigen voor het Veldleger uit te rusten
met de Koolhoven FK.58-eenpersoonsjager, zolang de bij de Nederlandse industrie te ontwikkelen tweepersoonsgevechtsvliegtuigen niet gereed waren. Minister Van Dijk had de FK.58 in
juli 1939 echter in grote serie besteld voor het Commando Luchtverdediging, waardoor de Fokker D.XXI op termijn beschikbaar zou komen voor de Jachtgroep van het Veldleger. Daarmee
resteerde nog steeds de behoefte aan een afdeling tweepersoonsgevechtsvliegtuigen, waarvoor
nog geen concrete ontwikkelingsopdracht was geplaatst bij Fokker of Koolhoven, die daarvoor
overigens wel ontwerpen hadden ingediend. Een alternatief diende zich als gevolg van de algemene mobilisatie van 28 augustus 1939 aan toen een inmiddels van kracht geworden Nederlands
exportverbod een serie van vijfentwintig kant-en-klare Fokker G.I-jachtkruisers met Amerikaanse Wasp-motoren trof. Minister Dijxhoorn gaf het lvb opdracht met Fokker over de overname van deze toestellen en het G.I-prototype te onderhandelen.126 De aanpassing van deze toestellen aan de Nederlandse eisen voor bewapening en instrumentatie had nog wel wat voeten in
aarde en pas op 30 december kon het contract worden getekend. Deze afdeling (4-V-2 lvr) zou
op 1 juni 1940 op Valkenburg operationeel geworden zijn. Enkele vliegtuigen zijn wel nog als
aanvulling voor de G.I’s in bestaande java’n bij de strijd in mei 1940 ingezet.127

Verkenningsvliegtuigen
Koolhoven had zijn toen nieuwe ontwerp FK.52 al in 1937 aan de ml aangeboden als tweeper
soons-eenmotorig gevechtsvliegtuig, maar op dat moment had de lva geen concrete belangstelling getoond. Het prototype was op 11 augustus 1937 bij een demonstratie op Soesterberg niet
uit een vrille hersteld en voor de ogen van vele militaire en burgerautoriteiten neergestort.128
Toch dook het vliegtuig weer op in het gereduceerde vierjarenplan van de iml van februari 1938
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en in de door de minister vastgestelde versie van het vierjarenplan (zie tabel 5.6). De iml zag het
toestel echter eerder als een verkenner ter vervanging van de Fokker C.V bij de tactische groepen dan als een tweepersoonsgevechtsvliegtuig.129 Hoewel deze vervanging niet onmiddellijk
de hoogste prioriteit had, veranderde dat na de algemene mobilisatie. Op verzoek van het lvb
lag er begin oktober 1939 een detailontwerp van Koolhoven. Op basis daarvan besloot minister
Dijxhoorn zes weken later in beginsel zesendertig stuks van deze – nu overigens als FK.59 aangeduide – verkenningsvliegtuigen met Britse Mercury XV-motoren aan te schaffen.130 Definitieve
contracten voor de vliegtuigen en de motoren werden pas begin 1940 getekend en hoewel de
fabrikant de motoren snel leverde en de bouw van de vliegtuigen op Waalhaven reeds voordien
was begonnen, vond levering van de toestellen niet meer plaats.

Lesvliegtuigen
Net als aan oorlogsvliegtuigen was er grote behoefte aan nieuwe lesvliegtuigen voor de opleiding
van een toenemend aantal bemanningen. Anders dan het FK.51-overgangslesvliegtuig dateerden
de Fokker S.II- en S.IV-lesvliegtuigen voor de beginopleiding nog uit de eerste helft van de jaren
twintig. Ook de driemotorige Fokker F.VII/3m uit 1927 voldeed absoluut niet meer voor de opleiding van waarnemers en de oefening in het nachtvliegen. Daarnaast was dringend behoefte aan
lesvliegtuigen voor de opleiding van bemanningen voor de T.V-bommenwerper. In het aangepaste
vierjarenplan was dan ook de aanschaf van dertig eenmotorige en vijf tweemotorige lesvliegtuigen
voorzien. Als lesvliegtuig voor de beginopleiding had de iml alleen van Fokker een offerte ontvangen voor levering van twintig S.IX-vliegtuigen, een lestoestel dat de mld al had gekocht en dat al
was beproefd. Met steun van generaal Best kon minister Van Dijk nog in december 1938 opdracht
geven tot aanschaf van deze vliegtuigen, waarbij hij echter op advies van het Regeeringscommissariaat bepaalde dat de firma Kromhout de Britse Armstrong Siddeley Genet Major-motoren in
licentie moest bouwen.131 Toen bleek dat het opzetten van de licentiebouw van deze motoren vele
maanden zou gaan duren en het Britse luchtvaartministerie rechtstreekse levering uit de moederfabriek verbood, wendde men zich tot de Duitse firma Siemens, die snel en goedkoop geschikte
motoren kon leveren. De minister bleef echter bij zijn standpunt dat Kromhout moest worden
ingeschakeld. Terwijl de eerste motor er in maart 1939 had moeten zijn, was er eind 1939 nog geen
enkele geleverd. Als tussenoplossing had Kromhout dat najaar een aantal tweedehands Genet-motoren gereviseerd voor twaalf S.IX’s, maar de vertraagde levering van de toestellen veroorzaakte
inmiddels een ernstige stagnatie in de opleiding van nieuwe vliegers.132
Als eenmotorige overgangsvliegtuigen voor de opleiding van jachtvliegers bood Koolhoven
zijn FK.56-eenmotorige laagdekker aan naast een tweetal Duitse aanbiedingen van bestaande
vliegtuigtypen. Gelet op de eisen voor luchtacrobatie en hun onmiddellijke beschikbaarheid
hadden de Duitse toestellen de voorkeur van generaal Best, maar de minister besloot uit een
oogpunt van de belangen van de vaderlandse vliegtuigindustrie ook de eventuele geschiktheid
van de FK.56 te laten onderzoeken. Nog voor het onderzoek was afgerond en een gewijzigd prototype FK.56 had gevlogen, besloot hij in februari 1939 een serie van tien van deze toestellen te
bestellen.133 Het eerste toestel werd op 4 januari 1940 geleverd, maar verongelukte tijdens de
afnameproefvlucht door vleugelbreuk als gevolg van wing flutter (aerodynamische resonantie
van de vleugel) in de duikvlucht. Desondanks werden de toestellen kort daarop geleverd, oveMOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN
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rigens met versterkte vleugels. Aan de opleiding van jachtvliegers droegen ze echter weinig
meer bij. In de beide hier weergegeven voorbeelden rond de aanschaf van lesvliegtuigen zorgde
een besluit van de minister ten gunste van de Nederlandse industrie voor extra vertraging van
ongeveer een jaar.134
Tot slot was er de al genoemde behoefte aan een vijftal meermotorige lesvliegtuigen voor
de opleiding van bemanningen van de lucht- en jachtkruisers. Het ging daarbij niet alleen om
de opleiding van vliegers, maar ook van waarnemers, radiotelegrafisten en luchtschutters. Uit
een groot aantal aanbiedingen adviseerde de iml in eerste instantie in Duitsland drie Focke
Wulfs Fw 58 aan te schaffen, maar besefte dat dit type voor vliegers eigenlijk te gemakkelijk was
om te vliegen. Hij baseerde dat oordeel op de demonstraties met de Focke Wulf op 12 oktober
1937 op Soesterberg voor een aantal vliegers van de lva. Om die reden wilde hij daarnaast voor
de opleiding van vliegers een aantal Amerikaanse Lockheed 112-vliegtuigen bestellen, een type
dat de Indische Militaire Luchtvaart in een latere versie (Model 212) ook voor hetzelfde doel
had gekocht.135 Het advies deze laatste toestellen te kopen volgde minister Van Dijk niet op,
maar gelijktijdig met de beslissing tot aanschaf van de Fokker S.IX gaf hij wel opdracht voor de
verwerving van drie Fw 58-lesvliegtuigen in Duitsland.136 Begin juni 1939 waren ze al op Soesterberg in gebruik en ze bevielen zo goed dat waarnemend inspecteur Van Heijst vervolgens
met steun van de generaals Best en Reijnders adviseerde nog twee van deze vliegtuigen aan te
schaffen om de oude Fokkers F.VII/3m te vervangen.137 Hoewel Fokker en Koolhoven voor deze
kleine opdracht ook aanbiedingen hadden gedaan, besloot minister Dijxhoorn kort na zijn aantreden zijn fiat te geven aan de twee extra Focke Wulfs, die in februari 1940 arriveerden.138

Samenvattend overzicht
Na de goedkeuring van het vierjarenplan begin 1937 had de iml plannen ontwikkeld voor
de aanschaf van enige honderden vliegtuigen voor de uitbreiding en modernisering van het
Nederlandse luchtwapen. Tussen 1 januari 1937 en 10 mei 1940 keurden de achtereenvolgende
ministers van Defensie de aanschaf van in totaal 346 vliegtuigen goed, namelijk 133 in 1937, 23 in
1938, 166 in 1939 en nog 24 in 1940. Van de 346 vliegtuigen werden er 280 (ruim tachtig procent)
bij de Nederlandse vliegtuigindustrie besteld en 66 in het buitenland. Van de 346 waren er ten
tijde van de algemene mobilisatie slechts 117 (34 procent) geleverd, terwijl er 135 (39 procent)
helemaal niet meer geleverd werden, zoals uit tabel 5.7 blijkt.

De afhankelijkheid van het luchtwapen van de Nederlandse
vliegtuigindustrie
Tijdens zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1939-1945 memoreerde generaal Best dat hij in zijn meermalen aangehaalde lezing op 12 maart 1937 al had gepleit
voor spoedige vliegtuigbestellingen in Amerika om het luchtwapen in drie jaar tijd te moderni
seren. Niettemin was hij zich bewust van de druk vanuit het parlement om de daarmee gemoeide
grote bedragen liefst in eigen land te besteden. De trage werkwijze van het departement kennend, had hij zijn gehoor voorgehouden:
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Datum akkoord
voor aanschaf

Vliegtuigtype

Aantal
aangeschaft

Geleverd op
28 augustus 1939

december 1936

Bücker Jungmann

4 januari 1937

1

1

1

Fokker T.V

16

16

16

16 maart 1937

Koolhoven FK.51

44

44

44

29 december 1937

Fokker D.XXI

36

35

36

29 december 1937

Fokker G.I

36

18

36

12 december 1938

Fokker S.IX

20

12 december 1938

Focke Wulf Fw 58

3

2 februari 1939

Koolhoven FK.56

10

10

3 maart 1939

Douglas 8A-3N

18

18

22 juli 1939

Koolhoven FK.58

36

18 augustus 1939

Focke Wulf Fw 58

2

18 september 1939

Dornier Do 215

18

9 oktober 1939

Fokker G.I Wasp

26

21 november 1939

Koolhoven FK.59

36

21 november 1939

Fokker G.II

20

3 april 1940

Curtiss CW-21B

24

Totaal

346

Geleverd op
10 mei 1940

19
3

3

2
26

117

211

Tabel 5.7. Overzicht van tussen 1937 en 1940 bestelde en afgeleverde vliegtuigen.
Bron: R. de Bruin e.a., Illusies en Incidenten en gegevens F. Gerdessen.

“Het is van het grootste belang om, nu de kans op snelle uitvoering van bestellingen in het
buitenland voor de militaire luchtmacht ten langen leste goeddeels verkeken raakt, naar
middelen om te zien, waardoor de binnenlandse vliegtuigindustrie in staat geraakt die op
drachten spoedig te verwerken.”139
Gelet op de genoemde druk vanuit het parlement om de nationale luchtvaartindustrie maximaal
in te schakelen bij de modernisering en uitbreiding van het luchtwapen en de moeizame besluitvorming over de vliegtuigaanschaffingen, is een nadere analyse van de afhankelijkheid van de
Nederlandse vliegtuigindustrie in de tweede helft van de jaren dertig op zijn plaats.

De Nederlandse vliegtuigindustrie in de tweede helft van de jaren dertig
De komst van generaal Raaijmaakers als Inspecteur Militaire Luchtvaart leidde – zo is in hoofdstuk 4 beschreven – tot het inschakelen van Koolhoven als tweede nationale vliegtuigindustrie in
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concurrentie met Fokker voor de uitrusting van het luchtwapen. In de tweede helft van de jaren
dertig zou ook steeds meer naar vliegtuigontwikkelingen in het buitenland worden gekeken,
omdat – in tegenstelling met de jaren twintig – de Nederlandse vliegtuigbouwers niet meer aan
de wereldtop stonden. Zo was de klm al in 1934 overgeschakeld op de nieuwste, geheel metalen
DC-2 vliegtuigen van Amerikaanse origine.
Bij de lva was men onder de indruk geraakt van de grote technologische ontwikkelingen in
de Britse vliegtuigbouw. Op 30 juni 1934 reisde een delegatie van de lva onder leiding van kolonel
Best en majoor Van Heijst per Fokker F.VII/3m naar Groot-Brittannië om de grote raf Display op het
Londense vliegveld Hendon bij te wonen. Twee dagen later bezochten zij daar ook de luchtvaarttentoonstelling van de Society of British Aircraft Constructors (sbac) met meer dan veertig getoonde
vliegtuigen. Toen de lva in oktober 1934 moest adviseren over de besteding van het begrotingsgeld
van het volgende jaar, noemde Van Heijst als alternatief voor een vervolgbestelling van C.X-verkenners de aankoop van één tweepersoons Hawker Hart-verkenner, één eenzits Hawker Audax-jager en twee Avro Tutor-lesvliegtuigen. De Hawker-vliegtuigen waren uitgerust met Rolls-Royce
Kestrel-motoren, die inmiddels ook bij de D.XVII, C.X en C.V werden toegepast. Jhr. Sandberg had
er op Hendon proefvluchten mee gemaakt en was zeer onder de indruk van hun prestaties, die gunstig afstaken bij die van de Fokker-vliegtuigen. De Avro-lesvliegtuigen waren volgens de lva-leiding de ideale oplossing voor de dringend noodzakelijke vervanging van de totaal verouderde Fokker C.I- en C.IV-vliegtuigen. Het plan van de lva was om deze Britse vliegtuigtypen in licentie te
laten bouwen bij de Nederlandse industrie.140 Generaal Reijnders steunde dit advies in zoverre dat
hij bij de minister twintig éénmotorige tweepersoonsgevechtsvliegtuigen en tien buitenlandse –
maar in Nederland in licentie te bouwen – opleidingsvliegtuigen bepleitte. Daarbij accepteerde hij
dat de levering van de Fokker C.X na vier toestellen zou worden stopgezet.141
Minister Deckers stemde toe in de aanschaf van eenmotorige tweepersoonsgevechtsvliegtuigen, tot een aantal van twintig voor zover het gevoteerde geld toeliet, maar wel bij de Nederlandse
industrie.142 Vervolgens ontspon zich een discussie over de uitvoering van het besluit van de minister. Directeur van het lvb Oudendijk, die een warm voorstander van de Fokker C.X was, vroeg aan
de minister of hij zich kon baseren op de voorstellen van de commissie-Van Doorninck. Dat hield
in: bestellen bij Fokker. Generaal Raaijmaakers – nog niet eens officieel in functie als iml – toonde
zich in zijn naschrift van deze brief echter voorstander van concurrentie:
“Onder ‘Nederlandsche industrie’ moet worden verstaan elke Nederlandsche vliegtuig-
industrie, aan welke in beginsel voldoende vertrouwen kan worden geschonken om haar
eventueel de levering van de verlangd wordende militaire vliegtuigen te gunnen. Als
zoodanig diene, naar mijne meening, naast de Fokker-fabriek, te worden beschouwd de
Koolhoven-fabriek en de Maatschappij De Schelde.”143
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, kreeg Oudendijk enerzijds zijn zin en werden er uiteindelijk twintig Fokker C.X’s gekocht. Anderzijds wist Raaijmaakers bij de minister de aanschaf van
lesvliegtuigen bij Koolhoven gedaan te krijgen, na uitgebreide vliegproeven tussen de FK.51 en
de Avro Tutor. De keuze voor een lesvliegtuig van Koolhoven stuitte bij de lva op grote argwaan. Dat was voor Raaijmaakers aanleiding om in zijn verslag aan de minister over deze vliegbeproeving op te merken: “dat enkele vliegers hier zóó geheel zijn opgegroeid en ingeleefd met
Fokker-materieel, dat zij (tot zekere hoogte begrijpelijk) alleen van dàt materieel heil meenen
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te kunnen verwachten, zoodat alles wat daarvan afwijkt, door hen wordt veroordeeld.”144 Deze
anti-Koolhovenhouding van Soesterberg, terug te voeren op de pogingen van de Nederlandsche
Vliegtuig Industrie begin jaren twintig om Koolhovens FK.31 te pousseren, zou in de daarop volgende jaren nog verschillende keren de kop opsteken.
Na het regeringsbesluit van 1936 om de Staat op het laatste moment toch niet in zijn onder
neming te laten stappen, was Anthony Fokker verbitterd en trok hij zich geleidelijk terug uit zijn
bedrijf. Op 17 mei 1937 werden de naam en de statuten gewijzigd, waardoor de aandelen van de N.V.
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker konden worden geïntroduceerd op de Amsterdamse
effectenbeurs. Een nieuw team, bestaande uit onderdirecteur J.E. van Tijen, hoofdingenieur ir. M.
Beeling en constructeur dr. E. Schatzki, ging zich meer richten op militaire vliegtuigen en modernere productiemethoden.
Aan het eind van dat jaar had Fokker voor 8,2 miljoen gulden aan contracten binnengehaald van
het ministerie van Defensie.145 Dankzij deze opdrachten kon de Fokker-fabriek haar dominante positie in Nederland hernemen en het personeelsbestand van het weer winstgevende bedrijf groeide in
1938 naar 1.200 man. Koolhoven kreeg weliswaar omvangrijke vervolgorders voor het FK.51-lesvliegtuig, maar moest met zijn Rotterdamse vliegtuigfabriek toch genoegen nemen met de tweede plaats.
Frits Koolhoven had lang op zijn kans moeten wachten om vliegtuigen aan de lva te kunnen
leveren. Hij had eind januari 1926 de al in moeilijkheden verkerende nvi met ruzie verlaten en
was met enkele getrouwen onder de naam Koolhoven Vliegtuigen Rijswijk een technisch bureau
begonnen dat verschillende papieren vliegtuigontwerpen voortbracht. Op Waalhaven huurde hij
een hangar, waarin hij zich toelegde op de bouw van enkele lichte sportvliegtuigjes per jaar om
zo het hoofd boven water te houden. Toen het in 1933-1934 slecht ging met Fokker zag Koolhoven
nieuwe kansen en vond hij via de Rotterdamse bankier Jacob Mees nieuwe investeerders voor zijn
bedrijf, waar inmiddels vijftig man aan het werk waren. Zo kon op 31 mei 1934 de N.V. Koolhoven
Vliegtuigen worden gesticht op Waalhaven met de bedoeling voor de binnen- en buitenlandse
markt civiele en militaire vliegtuigen te produceren. Evenals Fokker bleef Koolhoven trouw aan de
traditionele bouwmethode van houten vleugels met rompen van gelaste stalen buizen bekleed met
doek. De in Amerika reeds op grote schaal toegepaste aluminiumconstructies noemde Koolhoven
gekscherend “geëlektrificeerde modder.”146
Koolhovens eerste succes met het verkopen van vliegtuigen aan de Nederlandse overheid was
de levering van een enkel tweemotorig fotovliegtuig aan de lva in 1935, maar het was met het
FK.51-lesvliegtuig dat hij voor die tijd naar verhouding grote bestellingen van de drie Nederlandse
luchtvaartdiensten kon boeken. Met ook nog toestellen voor de export naar Spanje zorgde dat
voor een explosieve groei van de bedrijvigheid op Waalhaven, waarbij overigens een deel van de
bouw werd uitbesteed aan Aviolanda.147 Niettemin moet op basis van een vergelijking van de uitgebrachte vliegtuigtypen en ondanks de omvangrijke militaire orders in de tweede helft van de
jaren dertig worden geconstateerd dat Fokker en Koolhoven in technologisch opzicht niet konden
wedijveren met de vliegtuigfabrikanten in Amerika, Groot-Brittannië en Duitsland.

De moeizame relatie van Soesterberg met Koolhoven
De FK.51 werd op Soesterberg met de nodige scepsis bekeken en de lva had liever de Britse Tutor
in dienst genomen. Met zijn Armstrong Siddeley Cheetah-motor van 350 pk was de FK.51 nogal
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underpowered. Met het type vond een aantal ernstige ongevallen plaats, die weliswaar niet waren
te wijten aan de constructie van het vliegtuig, maar ook niet bijdroegen aan een solide reputatie
bij een toch al achterdochtige vliegerpopulatie.148 Voor de besluitvormers op het departement
van Defensie was vooral belangrijk dat Koolhoven goedkopere vliegtuigen leverde dan Fokker,
wat voor de niet-deskundige adviseurs van de minister aanleiding was de aanbiedingen van Koolhoven positief te beoordelen. Zo was de Regeringscommissaris er alles aan gelegen om de positie
van Koolhoven in de Nederlandse luchtvaartindustrie te handhaven. Dat blijkt uit het verslag van
het onderzoek dat Begemann op 22 oktober 1938 op verzoek van minister Van Dijk uitbracht:
‘‘De [Koolhoven-]fabriek heeft bewezen in staat te zijn in een zeer kort tijdsverloop (2 maanden) nieuwe vliegtuigtypen te kunnen ontwikkelen, welke in hun klasse vooraan staan. De
afwerking van de producten staan thans op het peil, dat van een moderne vliegtuigfabriek
geëischt kan worden. De fabriek heeft kosten noch moeite gespaard om verscheidene nieuwe
militaire vliegtuigen voor eigen rekening te ontwikkelen en te bouwen. Doordat binnenlandsche orders hierop uitblijven wordt haar het plaatsen van orders in het buitenland bemoeilijkt,
zoodat ik verwacht, dat de fabriek, indien hierin geen wijziging komt, binnenkort haar poorten zal moeten sluiten. Hierdoor zou naar mijn meening groote schade worden toegebracht
zoowel aan de verdedigingsvoorbereiding als aan de paraatheid van onze vliegtuigindustrie
in oorlogstijd. De prijzen, welke de Koolhovenfabriek rekent, zijn momenteel belangrijk lager
dan die van Fokker; bij opheffing van de Koolhovenfabriek zou de Fokkerfabriek door haar
dan vrijwel monopolistische positie nog hooger prijzen kunnen berekenen.’’149
Toen generaal Raaijmaakers kort daarop voorstellen indiende voor de aanschaffing van nieuwe
vliegtuigen en daarbij verschillende argumenten gebruikte om niet te kiezen voor producten
van Koolhoven,150 besloot C.A. Hartmans van de IVe Afdeling B om de Soesterbergse anti-Koolhovenhouding bij de minister uitvoerig aan de orde te stellen en te adviseren:
‘‘Naar de persoonlijke meening van ondergeteekende is er tusschen SOESTERBERG en
KOOLHOVEN steeds te weinig samenwerking geweest. Bijzondere wenschen zijn FOKKER
wel, KOOLHOVEN niet bekend. KOOLHOVEN zal zich ongetwijfeld gaarne bij elke wensch
van SOESTERBERG nederleggen, ook al zou hij het er niet mede eens zijn. Deze wenschen
moeten echter eerst bekend worden gemaakt. In dit opzicht dient een scherp onderscheid
te worden gemaakt tusschen “eischen” en “wenschen”. Naar aanleiding van de nota van den
Regeeringscommissaris moge o.g. thans in overweging geven de Directie der N.V. KOOLHOVEN vliegtuigen in audiëntie te ontvangen, teneinde haar de gelegenheid te geven hare
belangen bij Uwer Excellentie voor te dragen.’’151
Zo besloot minister Van Dijk tegen de adviezen van de militaire top in niet de direct beschikbare Hurricane (stuksprijs 110.112 gulden plus tien procent invoerrechten) als eenpersoonsjager
voor de luchtverdediging aan te schaffen, maar koos hij na lang aarzelen en met voorbijgaan aan
allerlei bezwaren van militaire zijde voor de Koolhoven FK.58 (stuksprijs 86.561 gulden, maar
nog te ontwikkelen en te beproeven). In vergelijking met de intensieve wijze waarop het lvb
met Fokker omging in de begeleiding van nieuwe vliegtuigen spreekt de slotparagraaf van het
beproevingsrapport van de FK.58-jager van het lvb boekdelen over de relatie met Koolhoven:
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‘‘Volgens mededeelingen van den Heer Koolhoven verzet de fabriek zich tegen eenige eischen
van het ontwerp Militaire Sterktevoorschriften, o.m. ten aanzien van energie opname van de
landingspooten, stuurstok en stuurkabels. Daar bovendien de constructie van de zijde van
de fabriek nog lichter gemaakt wordt en de bovengenoemde eischen practisch alle verzwaringen beteekenen, bestaat er geen zekerheid, dat dit vliegtuig met behoud van de opgegeven en door de Militaire Luchtvaart te eischen prestaties in een technisch aanvaardbare
uitvoering kan worden verkregen. Afwijkingen van de Sterktevoorschriften (nieuw ontwerp
Militaire Sterktevoorschriften) en van de Materialenvoorschriften voor de Militaire Luchtvaart worden met het oog op de vliegveiligheid niet toelaatbaar geacht.’’152
Van zijn kant klaagde Koolhoven zijn nood in een interview met het Algemeen Handelsblad en
trok hij de vergelijking met Frankrijk, dat de FK.58 ook in serie had besteld: “De proeven, waaraan de toestellen in Frankrijk zijn onderworpen, zijn zwaar, maar de menschen die Frankrijk
je stuurt om te controleeren, zijn zelf deskundig en men stuurt niet, als hier, heele commissies ondeskundigen op je af, die hier onmogelijke eischen stellen…”153 Al met al moet worden
geconstateerd dat er bij het lvb, gelet op een jarenlange relatie, een zekere vooringenomenheid
voor de vliegtuigen van Fokker bestond. De door de jarenlange ervaring met Fokker-vliegtuigen
tot stand gekomen sterktevoorschriften sloten niet aan bij de goedkopere ontwerpfilosofie van
Koolhoven. Het strikt toepassen van de sterktevoorschriften bij het afwijzen door het lvb van de
aangeboden vliegtuigtypes van Koolhoven leek op de ‘stok om de hond te slaan’. Het gebrek aan
uitvoerig overleg met deze vliegtuigbouwer over de aan zijn vliegtuigen te stellen eisen stond in
schril contrast met de manier waarop met Fokker werd gecommuniceerd.

Kritiek op het bestellen bij de Nederlandse industrie
De gang van zaken bij de vliegtuigaanschaffingen door het lvb stuitte na de Tweede Wereldoorlog eveneens op kritiek van ir. P.C.J. Vos van de toenmalige Fokker-directie. Deze verklaarde voor
de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 dat het zo lang duurde om vliegtuigen te ontwerpen omdat Jan en alleman er wat mee te maken had en de aanschaffingspolitiek
nu niet bepaald bewondering afdwong. Door dat “eigengereide in ons land, het traineren met
vliegtuigopdrachten” was een vliegtuig, als dat eindelijk werd besteld, alweer verouderd. Bovendien had het vervaardigen van gevechtsvliegtuigen naar eigen Nederlands ontwerp, met alle
naar eigen smaak gemaakte gadgets erin, tot gevolg dat er geen standaardreservedelen waren en
in voorkomend geval niet met bondgenoten kon worden samengewerkt.154
In zijn studie naar het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit in 1939-1940 noemt
Tobias van Gent als nadeel van de bestellingen bij de Nederlandse wapenindustrie dat haar producten veelal een slechtere kwaliteit en een langere levertijd kenden dan de aankopen bij buitenlandse wapenleveranciers. Met uitzondering van Fokker met de G.I- en D.XXIII-vliegtuigen was de
Nederlandse wapenindustrie volgens Van Gent weinig innovatief of vooruitstrevend. Ten slotte
was het een groot probleem dat de Nederlandse fabrikanten niet echt zelfstandig konden produceren, maar voor tal van onderdelen toch afhankelijk waren van leveranties uit andere landen.
Van Gent oordeelt dan ook dat de omvangrijke eigen luchtvaartindustrie voor de Nederlandse krijgsmacht eerder een nadeel was dan een voordeel. Omdat de regering de bedrijvigMOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN
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heid in eigen land wilde stimuleren, werden immers minder snel orders voor de levering van
vliegtuigen in het buitenland geplaatst.155 De lobby die de Nederlandse vliegtuigbouwers via de
politiek voerden om vliegtuigen zoveel mogelijk in Nederland aan te schaffen, was succesvol bij
het creëren van binnenlandse werkgelegenheid, want die kreeg daardoor na de crisisjaren een
belangrijke impuls. De keerzijde van dit beleid was echter dat Nederland vanwege de neutraliteit
geen toegang had tot de nieuwste buitenlandse militaire vliegtuigtechnologie, zodat het luchtwapen in een aantal gevallen niet kon worden uitgerust met de modernste vliegtuigen. Zelfs al
wilde bijvoorbeeld Groot-Brittannië de nieuwste Spitfire niet leveren, dan nog had Nederland in
ieder geval daar de Hurricane kunnen aanschaffen. In dat geval was de luchtverdediging beter af
geweest dan met de nooit geleverde Koolhoven FK.58-jachtvliegtuigen.
In combinatie met de omslachtige aanschafpraktijk van het lvb veroorzaakten de ontwikkeling en de aflevering van de dringend benodigde vliegtuigen in eigen land dus veel vertraging.
De door de politiek afgedwongen afhankelijkheid van de Nederlandse vliegtuigfabrikanten was
er daarom mede oorzaak van dat de beoogde modernisering en uitbreiding van de Militaire
Luchtvaart ten tijde van de algemene mobilisatie nog niet was gerealiseerd.

Bewapening en motoren voor vliegtuigen
Voor de uitrusting met bewapening en motoren van de vliegtuigen die in het kader van het vierjarenplan vanaf 1937 werden aangeschaft, was het Nederlandse luchtwapen totaal afhankelijk van
het buitenland. Vooruitlopend op de herbewapening had de lva op Soesterberg al jaren studie
gemaakt van verschillende moderne vliegtuigmitrailleurs ter vervanging van de oude, nog uit de
Eerste Wereldoorlog stammende boordwapens. Uiteindelijk waren in 1935 zes proefwapens uitvoerig getest in samenwerking met de Artillerie Inrichtingen en de Commissie van Proefneming.
Daarbij was de Browning-mitrailleur met kaliber van 7,7mm van de Belgische Fabrique Nationale
(fn) als beste uit de bus gekomen.156 Ongewoon snel daarna machtigde minister Deckers het lvb
om met fn onderhandelingen te openen ter verwerving van de nodige wapens voor de bestaande
luchtvloot.157 De wapens kregen in Nederland de aanduiding ‘vliegtuigmitrailleur M36’. De in
het kader van het vierjarenplan gekochte Fokker-vliegtuigen werden door middel van vervolgbestellingen met deze mitrailleur uitgerust. Vanaf 1938 werd een verbeterde versie van de M36
met verhoogde vuursnelheid (van 1.200 tot 1.500 schoten per minuut) beproefd, maar vanwege de
niet-uitwisselbare onderdelen in eerste instantie niet gekocht. Na de mobilisatie schafte de lva
ze vanwege de korte levertijd alsnog aan, zodat het luchtwapen een voldoende aantal van circa
1.400 vliegtuigmitrailleurs M36 had, met ook nog eens 25 procent reserve.158
De Nederlandse afhankelijkheid van buitenlandse vliegtuigmotoren had al de bijzondere aandacht van de volksvertegenwoordiging, toen bij de behandeling van de defensiebegroting-1936
werd aangedrongen op de aanschaf van een ruime voorraad reservemotoren om ook na mobilisa
tie met de vliegtuigbouw in eigen land te kunnen doorgaan. Minister Colijn antwoordde hierop
dat, hoe gewenst zo’n mobilisatievoorraad ook was, hij op dat moment geen geld had om meer
motoren aan te schaffen dan direct nodig voor de geplande bestellingen bij Fokker en Koolhoven.159 Voor de bouw van de nieuwe vliegtuigen richtte men zich weer op stermotoren van Bristol,
namelijk de Pegasus voor de Fokker T.V en de Mercury voor de Fokker D.XXI en G.I en – noodge
dwongen door het exportverbod van de Taurus – in 1940 ook voor de Koolhoven FK.58.
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Slechts in een enkel geval koos het lvb op advies van Koolhoven voor een motor van Amerikaanse origine, namelijk de Wright Whirlwind voor het FK.56-lesvliegtuig dat begin 1940 in
dienst kwam. De klm, de mld en de Militaire Luchtvaart van het knil kochten daarentegen
vanaf het midden van de jaren dertig voornamelijk Amerikaanse motoren, waarbij de klm ook
nog eens de aanschaf en aflevering voor de marine verzorgde.160 In tegenstelling tot de aanschaffingen van de marine, die vrijwel geheel op het departement van Defensie bij de IVe Afdeling A
werden voorbereid, deed het lvb in Soesterberg de volledige voorbereiding van de vliegtuig
aanschaffingen voor de landmacht, die dan vervolgens via de IVe Afdeling B aan de minister
ter goedkeuring werden voorgelegd. Het is moeilijk te achterhalen waarom het lvb zo hardnekkig vasthield aan Britse leveranciers, terwijl de rest van de Nederlandse luchtvaart, met de
klm voorop, koos voor Amerikaanse motoren die kwalitatief beter en goedkoper waren. Het
hoofd van de IVe Afdeling B van het ministerie van Defensie, Hartmans, had daar in zijn eerder
genoemde notitie aan minister Van Dijk al op gewezen. Hartmans had er kennelijk, wegens het
ontbreken van deskundigheid, weinig aan kunnen doen. Hij noemde het ongewenst om voor
de levering van vliegtuigmotoren van één land afhankelijk te zijn. De door het lvb gehanteerde
argumenten voor ‘‘koop uitsluitend Engelsche motoren”, zoals het beperken van het aantal
typen (minder reserve nodig) en familievorming (minder gereedschappen nodig voor revisie),
deelde Hartmans niet.161 Net als bij vliegtuigen lijkt het erop dat het lvb graag vasthield aan
bestaande patronen en contacten met leveranciers en tussenpersonen, zonder actief naar het
nieuwste in de markt op zoek te gaan. Het was deze conservatieve houding van het lvb die J.A.
Bach laakte in zijn kritische beschouwing over de Militaire Luchtvaart in de Militaire Spectator:
‘‘Strekt in andere landen de militaire luchtvaart steeds tot voorbeeld, in Nederland was het
juist andersom. Hier was het de klm, die uit welbegrepen eigenbelang steeds het nieuwe
onderzocht en niet bleef doorvliegen met oud materieel, dat in de exploitatie zoo veel duurder was. De klm verwierf zich een wereldnaam en vooral op technisch gebied heeft de klm
getoond, wat Nederlanders vermogen. De Marine Luchtvaartdienst zag al gauw het voordeel
van contact met deze goedgeleide burgerluchtvaartonderneming in en zocht samenwerking. De klm toch verkreeg op de lange Indië-lijn in veel korter tijd met motoren en ander
materieel een groote ervaring, dan de met een kleiner budget werkende staatsdiensten dat
zouden kunnen. De Marine liet zich dan ook door de klm voorlichten, kocht dezelfde motoren, instrumenten, propellors als de klm, kortom de Marine trok profijt van een voordeel,
dat voor het grijpen lag. De Landmacht zocht echter geen contact met de klm.’’162
De in de internationale luchtvaart goed onderlegde reserveofficier Bach sloeg hier de spijker op
zijn kop. Ook het artikel van B.M.J. Koenen, waarin veel van Bachs kritiek wordt weerlegd, heeft op
dit punt geen weerwoord.163 Bij gebrek aan documentatie hierover is het speculeren waarom het
lvb dit aanschafbeleid van motoren niet versoepelde. Zeker is dat het lvb in de paar jaar voor de
Tweede Wereldoorlog een buitengewoon groot aantal aanschafprojecten beheerde en zich daarom
mogelijk liet leiden over gebaande wegen. Wellicht stond ook de grote verbondenheid van het lvb
met Fokker, die inmiddels zo ongeveer op voet van oorlog met de klm leefde, op dit vlak een betere
verstandhouding met de luchtvaartmaatschappij in de weg. Ten slotte kan men zich afvragen of
er een ander beleid zou zijn gevoerd als de aanschaffunctie niet bij het lvb op Soesterberg, maar
centraal op het departement in de IVe Afdeling geconcentreerd zou zijn geweest en zo een betere
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afstemming met de marine voor de hand had gelegen. Ook in dit opzicht was het ontbreken van
een deskundige luchtvaarttechnische functie op het departement van Defensie een belemmering
voor de tijdige realisatie van een moderne luchtvloot volgens het vierjarenplan.

Samenvattend beeld
Uit dit summiere overzicht van de verhouding van de lva met de militaire luchtvaartindustrie
blijkt opnieuw de grote afhankelijkheid van Fokker. Tot 1935 bekleedde Fokker een regelrechte
monopoliepositie en daarna bleef er nog steeds sprake van een sterke verwevenheid tussen de
vliegtuigbouwer en het lvb. In de jaren twintig was de grote afhankelijkheid van Fokker op zich
geen probleem, want de Fokker-vliegtuigen behoorden toen tot de beste ter wereld. Maar in de
jaren dertig raakte Fokker in technologisch opzicht achterop en balanceerde enige tijd op de rand
van de afgrond. Daardoor kregen de opdrachten aan Fokker tot op zekere hoogte het karakter van
verkapte overheidssteun. Ook de wispelturigheid waarmee men op Soesterberg omging met het
behoeftestellingsproces, droeg niet bij tot een effectieve besteding van de zeer beperkte middelen
voor de aanschaf van modern vliegend materieel. De concurrentie door Koolhoven die generaal
Raaijmaakers en het departement van Defensie voorstonden was een goede vorm van beleid, maar
Koolhoven kende dezelfde problemen als Fokker, zowel op het gebied van de gebrekkige technolo
gische geavanceerdheid als op het punt van de levensvatbaarheid van de onderneming. Het strakke
beleid van de opeenvolgende ministers van Defensie om conform de wens van het parlement alle
vliegtuigen bij de Nederlandse industrie te kopen, werd pas medio 1939 overboord gezet toen overduidelijk was dat Fokker en Koolhoven niet de dringend gewenste typen konden leveren. Voor zover
de buitenlandse industrie in dat stadium nog kon leveren, moest Nederland achter aansluiten. Tot
het laatst toe bleef het aanschaffingsproces niet alleen onderworpen aan grote zuinigheid, maar
ook volhardde met name het lvb in omslachtige bureaucratische procedures, zoals het specificeren
van sterkte-eisen en unieke eisen ten aanzien van de inrichting en apparatuur van de vliegtuigen.
Met het aanpassen van vliegtuigontwerpen aan deze specifieke eisen ging kostbare tijd verloren.

De personeelsvoorziening
De ontwikkeling van de organisatie
Op het moment dat de regering vanaf 1935 serieus begon te denken aan de modernisering en
uitbreiding van het luchtwapen, bestond de lva op Soesterberg uit een kleine beroepskern van
dertig officieren en 272 onderofficieren en minderen, aangevuld met 130 dienstplichtigen (totaal
432 man). Inmiddels was een reservoir van 170 reserveofficieren (voornamelijk vliegers en waarnemers) en bijna 1.600 dienstplichtigen (veelal technische handlangers en algemeen hulppersoneel) met groot verlof opgebouwd, zodat bij mobilisatie zo’n 2.200 man beschikbaar kon zijn.164
Hoewel dit aantal op zich voldoende leek om de in de tien- en vierjarenplannen ontvouwde oorlogsorganisatie te kunnen bemannen, was de verhouding tussen de kleine beroepskern en het
grote, nauwelijks door herhalingsoefeningen getrainde, mobilisabele personeelsbestand nogal
ongunstig. Vanaf 1936 werden de jaarlijkse lichtingen dienstplichtigen voor de militaire lucht258
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vaart geleidelijk opgevoerd, namelijk tot 150 in 1936, 275 in 1937, 546 in 1938 en 800 in 1939.165 Om
de uitbreiding van het vredesbedrijf mogelijk te maken, kregen deze dienstplichtigen aan het
einde van hun diensttijd op ruime schaal de gelegenheid als hulpmecano in dienst te treden. Door
het groeiende aantal technische hulpkrachten voor de vredesorganisatie ontstond er begin 1937
op Soesterberg een tekort aan legeringsruimte. Om daarin te voorzien werden de barakken in het
Kamp van Zeist, tot dan toe slechts sporadisch gebruikt door de luchtdoelartillerie, ter beschikking gesteld van de lva voor de onderbrenging van de 2e Compagnie Luchtvaarttroepen.166
Generaal Best had in oktober 1938 een vredesorganisatie van de Luchtvaartbrigade met een
omvang van 1.883 man ontworpen om een parate vredessterkte van circa zeventig vliegtuigen te
bereiken en de opleidingscapaciteit maximaal te benutten (zie tabel 5.8).
Onderdelen

Officieren

Staf van de
Luchtvaartbrigade

Onderofficieren

Korporaals
en soldaten

Dienstplichtigen
in opleiding

Totaal

9

9

1e Luchtvaartregiment (Bergen)
- Ie en IIe Groep (35 vliegtuigen)
- 1e Compagnie
luchtvaarttroepen
- Detachementen Texel,
Waalhaven en Schiphol

43

151

87

230

511

2e Luchtvaartregiment
(Valkenburg)
- Ie, IIe en IIIe Groep
(36 vliegtuigen)
- 2e en 3e Compagnie
luchtvaarttroepen
- Detachementen
Ypenburg, Gilze-Rijen
en Haamstede

50

152

83

330

615

3e Luchtvaartregiment
(Soesterberg)
- Vlieg- en Waarnemersschool (76 vliegtuigen)
- Radio- en Technische
School
- 4e Compagnie luchtvaarttroepen
- Detachementen
Oldebroek en Harskamp

111

248

149

240

748

Totale sterkte
Luchtvaartbrigade

213

551

319

800

1.883

Tabel 5.8. Geprojecteerde vredessterkte van de Luchtvaartbrigade, zoals voorgesteld door generaal Best en goedgekeurd door de minister van Defensie.
Bron: na 2.13.85, inv. 340: Brief Voorbereidend Commando Luchtverdediging van 20 oktober 1938, nr. 115 Geheim.

MOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN

259

Maar ook al had de minister die organisatie goedgekeurd, er was nog lang geen sprake van een
volledige vulling met personeel. De voor 1939 geautoriseerde vredessamenstelling – dat wil zeggen de in de begroting-1939 opgenomen personeelssterkte – van de Luchtvaartbrigade bedroeg
96 officieren en 519 onderofficieren en minderen,167 de dienstplichtigen niet meegerekend.
Dankzij het forse aantal dienstplichtigen was de ml bij de algemene mobilisatie van augustus
1939 numeriek redelijk op sterkte. Het ervaringsniveau van het overgrote deel van dit personeelsbestand was echter uiterst beperkt, want de kleine beroepskern van technisch personeel
moest de aandacht verdelen tussen de sterk toegenomen onderhoudswerklast van de nieuwe
vliegtuigen en (de supervisie over) de opleiding van grote aantallen dienstplichtigen zonder
vooropleiding in de luchtvaarttechniek.

Problemen bij de vliegeropleiding
Grotere hoofdbrekens kostte de opleiding van voldoende vliegers voor de zich uitbreidende
luchtvloot, niet alleen van de lva, maar ook van de mld. Sinds het begin van de jaren dertig
was een fors aantal reserveofficieren en -onderofficieren van de lva overgegaan in dienst van de
mld. Zo kon de lva in september 1936 rekenen op 32 vliegers in actieve dienst en 35 reservevliegers met groot verlof.168 Dit was absoluut ontoereikend om de geplande luchtvloot van het vierjarenplan te bemannen. De eigen opleidingscapaciteit van de lva was beperkt en de prioriteit
lag bij de verwerving van oorlogsvliegtuigen. Intussen was de klm eind jaren twintig begonnen
met het aannemen van vliegers, die hadden leren vliegen bij de in 1927 opgerichte Nationale
Luchtvaartschool (nls) en vervolgens bij de luchtvaartmaatschappij de Rijksopleiding tot Verkeersvlieger hadden gevolgd. Daardoor nam het aantal klm-vliegers met een militaire opleiding en mobilisatiebestemming bij de militaire luchtvaart geleidelijk af. Hoewel de minister
van Defensie tegenover de Tweede Kamer had verklaard dat de vliegers van de Rijksopleiding
ook als reservevlieger tot de lva konden toetreden,169 was de hele eerste groep op Soesterberg
wegens gebrek aan (militaire) vliegvaardigheid afgewezen en was er geen goede afstemming
tussen beide vliegopleidingen.170
Ondertussen waren er verschillende particuliere initiatieven ontstaan om het potentieel aan
vliegers te mobiliseren. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig vliegerjubileum stichtte Fokker in mei
1936 het A.H.G. Fokkerfonds, dat bedoeld was om – in het belang van de nationale defensie bij
een versterking van een reserve aan vliegtuigbestuurders – financieel bij te dragen aan de opleiding van een zo groot mogelijk aantal jongelui tot vlieger. Ook voor studiebeurzen en uitkeringen
aan slachtoffers of nabestaanden van vliegongevallen kon men bij het Fokkerfonds aankloppen.
Fokker zelf hielp het fonds aan een startkapitaal door een bedrag van honderdduizend gulden te
storten. Een stichtingsbestuur onder voorzitterschap van knvvl-voorzitter en enthousiast sportvlieger ir. J.E.F. de Kok beheerde het fonds en beoordeelde de aanvragen.171 In het eerste jaar schreef
het Fokkerfonds 23 leerlingen voor het zweefvliegbrevet, 33 leerlingen voor het motorvliegbrevet
en acht gebrevetteerden voor het onderhoud van hun vliegvaardigheid in.172
Een tweede particuliere actie om militaire vliegers op te leiden kwam van de grond op initiatief van de in 1934 opgerichte Vereeniging voor Nationale Veiligheid, onder voorzitterschap
van de naoorlogse premier dr. J.E. de Quay. Het doel van deze vereniging was om – onder druk
van de internationale verhoudingen en de bewapeningswedloop – de geest tot weerbaarheid
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in Nederland te vergroten door het geven van objectieve informatie en voorlichting op militair en maritiem gebied op verschillende plaatsen in het land. Eind 1936 wilde de vereniging
ook een concreet gebaar maken door de bevolking op te roepen vrijwillige offers te brengen om
de nationale veiligheid te vergroten. In overleg met generaal Raaijmaakers en met instemming
van minister-president Colijn werd besloten tot de oprichting van een Luchtverdedigingsfonds,
dat op 3 mei 1937 gestalte kreeg. Dit fonds wilde particuliere giften en donaties aanwenden om
het behalen van een vliegbrevet door jongelui, die daar zelf geen geld voor hadden, financieel
mogelijk te maken. Zo kon de overheid naast de reguliere opleiding van militaire vliegers een
extra reservoir aan vliegers vormen, die in tijden van spanning snel tot militair vlieger konden
worden opgeleid.173 Om een goede samenwerking met het Fokkerfonds te garanderen werd ir.
De Kok ook als voorzitter van het Luchtverdedigingsfonds aangesteld. Waar het Fokkerfonds de
opleiding tot het A-brevet (sportvlieger) bij de Nationale Luchtvaartschool voor zijn rekening
nam, verzorgde het Luchtverdedigingsfonds à raison van negenhonderd gulden per persoon
bij dezelfde school de verdere opleiding van de beste leerlingen tot het M-brevet, de opmaat
naar de militaire vliegeropleiding. Tijdens de Vliegdag die de vereniging op 11 augustus 1937
in Scheveningen organiseerde werden veertig aspirant-vliegers gerekruteerd. Van de negentien
kandidaten voor het M-brevet kon minister van Defensie Van Dijk, in het bijzijn van de generaals
Snijders, Reijnders en Raaijmaakers, er op 6 maart 1938 achttien brevetteren. Zij werden tevens
in staat gesteld om gedurende achttien vlieguren per jaar hun vaardigheid te onderhouden.174
Hoewel het Fokkerfonds en het Luchtverdedigingsfonds redelijk succesvol waren – in
november 1939 waren er 107 vliegers voor het M-brevet geslaagd, van wie er 32 als kortverbandvlieger naar de Indische Militaire Luchtvaart waren vertrokken – kwam er op hun initiatieven
toch ook de nodige kritiek. Kort na de voorlopige instelling van het Commando Luchtver
dediging hekelde Het Vaderland het gebrek aan homogeniteit in de vliegopleidingen bij de overheid. De krant riep de minister van Defensie als grootste belanghebbende op via het Commando
Luchtverdediging een soort regeringscommissariaat voor de werving en opleiding van luchtvarend personeel in het leven te roepen. Het blad verweet de overheid nog steeds op de oude voet
door te gaan, waarbij de Militaire Luchtvaart van de landmacht het slechtste figuur sloeg. Er was
nog nauwelijks in nieuwe lesvliegtuigen geïnvesteerd en het verfoeide maandvliegerssysteem
was nog onverminderd van kracht. Ook de rechtspositie van de reservevliegers was volgens de
krant abominabel, want zelfs de besten konden geen vaste aanstelling krijgen.175 Soortgelijke
kritiek was te lezen in een rapport van de Legercommissie aan de koningin van 8 juni 1938. Dit
stelde dat er van de 290 voor het luchtwapen benodigde vliegers slechts 166 aanwezig waren.
Het liefst zag de Legercommissie het aantal benodigde vliegers verhoogd naar vijfhonderd. Ook
hekelde zij de ten opzichte van de marine slechtere maandvliegersregeling en pleitte zij voor een
organisatie van het luchtwapen met ruimere toekomstmogelijkheden voor het beroepspersoneel. Ten slotte gaf de commissie in overweging “om aan reserve-officieren bij dit luchtwapen
de gelegenheid te geven om bij gebleken bekwaamheid over te gaan naar het beroepspersoneel,
terwijl voor de onderofficieren het capitulantenstelsel zou kunnen worden toegepast.”176
Terwijl de nieuw gekochte oorlogsvliegtuigen vanaf eind 1938 met regelmaat werden afge
leverd, was de capaciteit van de Vliegschool inderdaad nog nauwelijks uitgebreid en werd het
tekort aan instructeurs en lesvliegtuigen knellend. Daarom stelde de waarnemend iml Van Heijst
begin 1939 voor om een deel van de vliegopleidingen uit te besteden aan de nls, die ook al de opleiding tot het M-brevet verzorgde. De beoogde oorlogsorganisatie van de ml vereiste volgens hem
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272 vliegers in de eerste lijn plus een 50-procentsreserve van 136 vliegers. Bovendien leerden de
ervaringen van de Spaanse Burgeroorlog dat rekening moest worden gehouden met personeelsverliezen van twintig procent. Op basis van Van Heijsts voorstellen drong generaal Best er bij
de minister op aan jaarlijks 45 M-vliegers toe te laten tot een vrijwillige verbintenis als reserve
vlieger.177 Al in februari 1939 werden veertien houders van een M-brevet toegelaten tot een verbintenis als reservevlieger bij de landmacht. Na de mobilisatie van augustus 1939 werd het merendeel
der M-vliegers ter verdere opleiding gemobiliseerd bij de ml of de mld. Uiteindelijk telde de ml
in mei 1940 219 operationeel ingedeelde vliegers.178 Doordat ook de luchtvloot op dat moment niet
de beoogde sterkte van 252 vliegtuigen in eerste lijn bezat (zie tabel 5.6), maar er slechts 125 vliegtuigen gevechtsgereed waren, was het aantal vliegers uiteindelijk geen knelpunt.
Bij de waarnemers was de situatie iets beter; dankzij de in eigen beheer opgeleide reserveoffi
cieren was een behoorlijk bestand aan waarnemers opgebouwd. In augustus 1939 waren er 180
opgeleide waarnemers met een dienverplichting, van wie er op dat moment overigens 59 in het
buitenland verbleven.179 Deze reserveofficieren kwamen echter pas bij mobilisatie beschikbaar
en hadden veelal ook oorlogsbestemmingen bij de andere wapens van het leger, waar ze even
hard nodig waren.
Het ministerie had pas zeer laat besloten reserveofficieren in beroepsdienst te laten overgaan, om zo de vliegtuigafdelingen in opbouw te bemannen. De door de Legercommissie aanbevolen overgang van reservevliegers en -waarnemers in beroepsdienst had generaal Best in februari 1939 nogmaals bij minister Van Dijk bepleit, maar deze wilde eerst precies weten om hoeveel
personen het ging. Uit een overzicht dat generaal Best op 5 mei 1939 – bijna een jaar nadat de
Legercommissie hierop had aangedrongen – aan de minister stuurde, bleek dat het tekort aan
beroepsofficieren sinds de vaststelling van de nieuwe vredesorganisatie van het Wapen der Militaire Luchtvaart inmiddels 77 man beliep (zie tabel 5.9).180

Aantal plaatsen bij
het luchtwapen

Aanwezig bij de M.L.
op 1 januari 1939

Tekort aan
officieren

Hoofdofficieren

12

7

5

Kapiteins- en
Luitenants-vlieger

71

26

45

Kapiteins- en
Luitenants-waarnemer

39

12

27

Tabel 5.9. Overzicht van het tekort aan beroepsofficieren bij het Wapen der Militaire Luchtvaart op 1 januari 1939.
Bron: na 2.13.85, inv. 374: Bijlage IV bij brief C.lvd van 5 mei 1939, nr. Lv.79 Zeer Geheim.

Kennelijk was dit overzicht overtuigend, want een maand later maakte de minister de eisen en
voorwaarden bekend waaronder een aantal reserveofficieren van de Luchtvaartbrigade, niet
ouder dan dertig jaar na het volgen van een applicatiecursus op de kma, kon overgaan naar het
korps beroepsofficieren van de ml.181 Uit het personeelsoverzicht van 10 mei 1940 in het stafwerk van Molenaar blijkt dat bij de militaire luchtvaart 90 beroeps- en 263 reserveluchtvarenden
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(vliegers en waarnemers) waren ingedeeld, naast 78 man in opleiding.182 Dat betekent dat driekwart van de vliegtuigbemanningen uit reservisten bestond. Alleen dankzij de lange duur van
de mobilisatie hadden zij hun militaire vaardigheid enigszins op peil kunnen brengen.
Een apart probleem vormde de opleiding van de bemanningen voor de tweemotorige T.Vbommenwerpers, waarvoor de lva samenwerking met de klm zocht. Vanaf begin 1938 kregen
T.V-instructeurs op Schiphol de nodige instructie in het gebruik van intercom en kregen zij de
gelegenheid om als tweede vlieger op DC-2 en DC-3 verkeersvliegtuigen van de klm ervaring op
te doen in de samenwerking en taakverdeling in de cockpit. Op 14 november 1938 verongelukte
door onbekende oorzaak bij Schiphol een DC-3, waarbij alle inzittenden, onder wie de commandant van de Soesterbergse Vliegschool, kapitein W. van Gemeren, om het leven kwamen. Dat
was voor directeur Plesman van de klm aanleiding om deze vorm van training stop te zetten.
Via bemiddeling door het departement van Waterstaat werd op 1 februari 1939 een compromis
bereikt, waarmee het weer mogelijk was ml-vliegers gedurende drie uur op de DC-2 zonder passagiers en vervolgens gedurende vijftig uur onder strak toezicht als tweede bestuurder op lijnvluchten te laten vliegen. Een onderdeel van het compromis was de reservevliegers van de klm
bij mobilisatie niet permanent onder de wapenen te roepen, maar afwisselend twee maanden
bij de luchtvaartmaatschappij en twee maanden bij de ml te laten vliegen. Zo kon de klm na
mobilisatie beperkt blijven opereren.183 Als gevolg daarvan werden bij de algemene mobilisatie
op 28 augustus 1939 slechts veertig van de 77 vliegers van de klm onder de wapenen geroepen.184

De zoektocht naar vliegvelden
Tot 1935 was de hele Luchtvaartafdeeling en ook het Luchtvaartbedrijf geconcentreerd op het
vliegveld Soesterberg. Op de burgervliegvelden Schiphol, Waalhaven en Gilze-Rijen stond slechts
een handjevol Fokker C.I-verkenners met enig technisch personeel, om de maandvliegers in staat
te stellen hun vlieguren te maken. Zowel de Soesterbergse infrastructuur als het luchtruim was
overvol en dat werd steeds knellender toen met de komst van overste Best als commandant het
aantal vlieguren in 1934 en volgende jaren weer ging toenemen van nog geen 18.000 tot bijna
26.000 in 1937. Met de wetenschap dat het tienjarenplan tot uitbouw en modernisering van de
lva daarna een nog sterkere uitbreiding zou geven, was de eerste zorg van Inspecteur Militaire
Luchtvaart Raaijmaakers om aan die gevaarlijke congestie op Soesterberg een einde te maken.
Bovendien was het op Soesterberg samengebalde luchtwapen buitengewoon kwetsbaar in een
moderne luchtoorlog, die onherroepelijk met luchtaanvallen zou beginnen. Daarnaast lag Soesterberg buiten de Vesting Holland en zou moeten worden ontruimd wanneer het leger daarin
werd teruggetrokken. Raaijmaakers vond het daarom onverstandig om verder nog hangars
op Soesterberg bij te bouwen en zocht naarstig naar een manier om onmiddellijk een begin te
maken met de verspreiding, ofwel ‘dislocatie’, van de lva. Al jaren was er op Soesterberg over
nagedacht welk onderdeel het gemakkelijkst kon worden verspreid en de algemene opvatting was
dat de vlieg- en waarnemersopleidingen en daarmee ook de verkenningsgroepen op Soesterberg
thuishoorden. De Jachtvliegtuigafdeeling (java) kon daarom het best naar elders worden overgeplaatst en dat stelde Raaijmaakers eind januari 1936 dan ook aan minister Colijn voor. In de vier
jaren die volgden zou de iml een moeizame zoektocht ondernemen naar geschikte vliegvelden
voor permanent gebruik in vredestijd en voor de verdere verspreiding na mobilisatie.
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De Jachtvliegtuigafdeeling verplaatst naar Schiphol
Om de java op zeer korte termijn van Soesterberg te kunnen verplaatsen stelde Raaijmaakers
voor deze eenheid over te brengen naar Schiphol. Hij besefte dat dit geen permanente oplossing
was, gelet op de groei en de verdere ontwikkeling van het burgerluchtverkeer. Maar de lva had
op Schiphol al voldoende eigen hangarruimte voor het opbergen van dertig vliegtuigen. Ook
had de lva daar voldoende logiesruimte en was het medegebruik van het vliegveld en de gronddiensten geregeld, zodat een beperkt detachement van zestig man – dertien vliegers (onder wie
de detachementscommandant en de rijkshavenmeester), zevenentwintig man technisch en
twintig man overig personeel – kon volstaan. Mocht Schiphol in de toekomst geheel voor de
burgerluchtvaart nodig zijn, dan kon de java later overgeplaatst worden naar het Rotterdamse
vliegveld Waalhaven of het bij Den Haag voor de sportvliegerij aangelegde vliegveld Ypenburg.185
Enkele weken later liet Raaijmaakers minister Colijn weten dat de luchtstrijdkrachten, van
een omvang zoals hij die in het tienjarenplan aan het uitwerken was, in vredestijd over ten minste vier à vijf vliegvelden in de Vesting Holland moesten worden verspreid. Hij hield er rekening
mee dat Schiphol op enig moment zou moeten worden verlaten en dat bij nadere overweging
ook Waalhaven en Ypenburg niet geschikt zouden blijken te zijn vanwege de combinatie met de
burgerluchtvaart. Daarom bracht hij de minister de mogelijkheid van een militair vliegveld bij
Alkmaar onder de aandacht. De gemeente Alkmaar had in 1935 tevergeefs bij het departement
van Waterstaat geprobeerd op deze locatie een burgerluchthaven aan te laten leggen en had zich
vervolgens op 10 februari 1936 tot de Inspectie Militaire Luchtvaart gewend.186
Minister Colijn gelastte eind april dat de java uiterlijk 1 juni 1936 naar Schiphol moest worden overgeplaatst voor ten minste één jaar, zodat het personeel mee kon verhuizen. Ook beantwoordde hij Raaijmaakers’ tweede brief in de zin dat hij een uitgewerkt voorstel wilde ontvangen voor de aanleg van een nieuw militair luchtvaartterrein.187

Aanleg van het vliegveld Bergen
In de zomer van 1936 verkende Raaijmaakers het door de gemeente Alkmaar genoemde terrein,
maar achtte het ongeschikt als permanent luchtvaartterrein. Dichtbij in de Bergermeer vond hij
een beter terrein. Aan de transformatie van dat terrein tot vliegveld wenste de gemeente Bergen
aanvankelijk graag mee te werken.188 Desondanks ontstond er onder de plaatselijke bevolking en
in de gemeenteraad al snel veel verzet tegen de aanleg van een luchtvaartterrein. De tegenstanders brachten die bezwaren eind oktober 1937 bij minister-president Colijn naar voren.189 Een
gesprek van Colijn met een delegatie uit Bergen nam de weerstand niet weg en zijn opvolger op
Defensie, Van Dijk, liet de Tweede Kamer weten dat hij de plannen voor het inrichten van dit
vliegveld in het nationaal belang door zou zetten. De plannen verkeerden volgens hem reeds in
een vergevorderd stadium en het zoeken naar een ander geschikt terrein had niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Langer zoeken en het openen van nieuwe onderhandelingen zou de urgente
verspreide opstelling der luchtstrijdkrachten op ontoelaatbare wijze vertragen, aldus Van Dijk.190
De minister had Raaijmaakers ondertussen gevraagd nader inzicht te verschaffen in de kosten die met de aanleg van het vliegveld Bergen gemoeid waren en welk deel van de luchtstrijdkrachten daar zou kunnen worden geplaatst.191 In de loop van 1937 werd duidelijk dat hij in ieder
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geval de Fokker T.V-luchtkruisers op Bergen wilde plaatsen, waarvoor ten minste zes hangars
nodig waren. Later werd het hele 1e Luchtvaartregiment in vredestijd op Bergen geprojecteerd.192
Het hele jaar door werden er plannen gemaakt en werd er onderhandeld en in januari 1938 ging
minister Van Dijk akkoord met de aankoop van het terrein van 155 hectare.193 In juni 1938 begon
het egaliseren en draineren van het vliegterrein en een Rotterdamse firma kreeg opdracht de
hangars te maken en te plaatsen. Raaijmaakers dacht het vliegveld begin 1939 gereed te hebben
voor de onderbrenging van 1 lvr, maar door allerlei tegenslag duurde het tot 17 juli 1939 voordat
het vliegveld provisorisch in gebruik genomen kon worden door de Fokker C.X’s, de strategische
verkenners van 1 lvr. Voor de zwaardere Fokker T.V en de G.I was het veld nog te drassig.194

Niet-gerealiseerde locaties
Nadat het tienjarenplan in een vierjarenplan was omgezet werd de realisatie van voldoende vliegvelden met hangarruimte bijzonder urgent. In mei 1937 meldde Raaijmaakers dat de bestaande
hangarruimte op Soesterberg, Schiphol, Oldebroek en Gilze-Rijen na het einde van dat jaar niet
meer toereikend zou zijn. Ervan uitgaande dat de nieuwe luchtvloot in vier jaar zou worden
opgebouwd, waren er minstens zesentwintig nieuwe hangars op de nieuwe vliegvelden nodig.
Raaijmaakers rekende erop dat Bergen en Waalhaven voor de ml beschikbaar kwamen, zodat hij
nog twee vliegvelden moest zoeken. Op grond van het nodige verkenningswerk – waarbij zijn
genieachtergrond behulpzaam was – stelde hij voor een vliegterrein in te richten op het eiland
Voorne, waar gebruik kon worden gemaakt van rijksgebouwen in Brielle of Hellevoetsluis.195
Een tweede vliegveld wenste Raaijmaakers, bij gebrek aan geschikte locaties in de Vesting Holland, aan te leggen op de Veluwe tussen Ermelo en Garderen, waar eveneens voldoende militaire complexen beschikbaar waren.196 Tegen deze laatste optie had de Generale Staf echter grote
bezwaren vanwege de bestaande operatieplannen, waarin het Veldleger dit deel van het land
niet hardnekkig zou verdedigen en zonodig zou terugvallen op de Vesting Holland. Alleen als de
aanleg van Bergen te lang zou gaan duren, kon er tijdelijk een vliegveld op de Veluwe komen.197
De minister stemde in met de realisatie van een vliegveld op het eiland Voorne, maar wees een
vliegveld op de Veluwe resoluut van de hand.198
Ongeveer gelijktijdig ontving Raaijmaakers een schrijven van de burgemeester van Eind
hoven, die het in aanleg zijnde vliegveld Welschap voor militair gebruik aanbood. Vanuit een oogpunt van spreiding van de luchtvloot over verschillende vliegvelden en beschikbare hangarruimte
had Raaijmaakers hier wel oren naar en hij adviseerde de minister daar de IIe Afdeelingsschool
met twintig vliegtuigen onder te brengen.199 Generaal Reijnders vond Eindhoven echter dermate
ongunstig gelegen ten opzichte van de Vesting Holland dat hij dit een nog slechter voorstel vond
dan een vliegveld op de Veluwe.200 De net aangetreden minister Van Dijk volgde het advies van
generaal Reijnders201 en daardoor moest Raaijmaakers aan Burgemeester en Wethouders van Eindoven berichten dat hij niet op het aanbod inging. Datzelfde gebeurde ook met een aanbod van de
gemeente Gouda van eind 1937, om ten westen van die stad een militair vliegveld aan te leggen.
Deze keer waren Raaijmaakers, Reijnders en minister Van Dijk unaniem in hun oordeel: de locatie
lag te laag in het polderlandschap en de aanleg van een vliegveld zou daardoor zeer kostbaar zijn.202
Ondertussen had de Inspectie ml op Soesterberg de nadere plannen uitgewerkt voor de aanleg van een vliegveld met afmeting van 900 x 1200 meter voor onderbrenging van een deel van
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het 2e Luchtvaartregiment bij Oostvoorne. Daarbij bleek dat de aanleg door waterstaatkundige
problemen duurder zou uitvallen.203 Toen de Generale Staf dit plan onder ogen kreeg, constateerde die dat het voorgestelde vliegveld in een gebied lag dat in oorlogstijd in het kader van de
verdediging van het Zuidfront van de Vesting Holland zou worden geïnundeerd. Raaijmaakers
kreeg daarom opdracht om toch maar weer naar een andere locatie uit te zien.204 Zo was men
eind 1937 nog niet veel verder opgeschoten dan de plannen voor Bergen.
In november van dat jaar had Raaijmaakers een volledig plan aan de minister aangeboden,
waarin hij aantoonde dat minimaal vijf permanente militaire vliegvelden met zesentwintig
nieuwe hangars nodig waren om de volgens het vierjarenplan aan te schaffen luchtvloot in vredestijd onder te brengen.205 Op dat moment was het departement van Defensie in onderhandeling
met de gemeente Rotterdam om het vliegveld Waalhaven over te nemen, in het vooruitzicht dat
die gemeente bij Zestienhoven een nieuwe Rotterdamse burgerluchthaven wilde aanleggen. Ook
had de minister een aanbod gekregen van de Grondmaatschappij Ypenburg, eigenaar van het op 29
augustus 1936 door de minister van Waterstaat officieel in gebruik genomen sportvliegveld bij Den
Haag, om over aankoop door Defensie te onderhandelen. Om advies gevraagd lieten Raaijmaakers
en Reijnders weten dat, gelet op de urgente noodzaak tot dislocatie van de ml, de overname van
deze reeds bestaande luchtvaartterreinen krachtig moest worden nagestreefd. Daarbij merkte de
chef van de Generale Staf op dat beide vliegvelden zeer gunstig binnen de luchtverdedigingskring
Rotterdam lagen. Hij benadrukte ook dat er een strikte scheiding tussen de militaire en de burgerluchtvaart moest komen, omdat hem bekend was “dat de buitenlandsche inlichtingendienst in
belangrijke mate steunt op de gegevens, die verstrekt worden door de officieren en reserveofficie
ren, die stelselmatig als vlieger werkzaam worden gesteld op de internationale luchtlijnen.”206

Valkenburg komt in beeld
Begin 1938 meldde de afdeling Genie van het departement van Defensie dat de onderhandelingen over Waalhaven en de overbrenging van het burgerverkeer naar elders niet opschoten en dat
daarom toch maar moest worden omgezien naar de stichting van een nieuw militair vliegveld.
De iml reageerde razendsnel met een plan voor twee opties voor vliegvelden nabij Katwijk: optie
I op de plaats van het latere vliegveld Valkenburg en optie II bij Voorhout. Gelet op zijn advies
dat er vijf vliegvelden nodig waren, redeneerde Raaijmaakers dat hij naast Soesterberg, Bergen,
Waalhaven (in plaats van Gouda) en Ypenburg (in plaats van Oostvoorne) toch nog een extra
vliegveld nodig had.207 Minister Van Dijk was het met hem eens en verzocht de beide opties-Valkenburg verder uit te werken.
Hoewel minister Van Dijk de gemeente Rotterdam voor overname van het vliegveld Waalhaven in februari 1938 een bedrag van 1,1 miljoen gulden had geboden, mislukten de onderhandelingen. De gemeente wilde geen vergunning voor de bouw van militaire hangars afgeven, zolang
de regering niet met de overplaatsing van de burgerluchthaven naar Zestienhoven had ingestemd. De Rotterdamse voorkeur voor Zestienhoven werd namelijk doorkruist door de plannen
van het departement van Waterstaat voor een nieuwe nationale luchthaven bij Leiderdorp, die
ook Schiphol moest gaan vervangen.208 Tot overmaat van ramp besloten ook de eigenaren van
Ypenburg hun aanbod in te trekken. Dat maakte de minister op 9 juli 1938 als volgt aan de chef
van de Generale Staf en de Inspecteur Militaire Luchtvaart bekend:
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‘‘Hierbij deel ik U mede, dat de eigenaren van het vliegveld YPENBURG niet bereid zijn dit
terrein alsnog aan mijn Departement te verkoopen en dat ik naar alle waarschijnlijkheid van
aankoop van het vliegveld WAALHAVEN zal moeten afzien. (…) Voorshands wensch ik te
volstaan met ten hoogste drie nieuwe vliegvelden, n.l. dat te BERGEN (N.H.), een te maken
vliegveld nabij VALKENBURG (Katwijk I) en een nog te verkennen derde vliegveld.”209
De reductie van het aantal vliegvelden hing samen met het besluit van minister Van Dijk om
twee afdelingen bommenwerpers uit bezuinigingsoverwegingen te schrappen. Het noopte
Raaijmaakers zijn plannen voor dislocatie geheel te herzien en op basis van verkenningen een
inventarisatie van een groot aantal nieuwe vliegveldlocaties te presenteren.210 In een naschrift
vatte generaal Reijnders deze inventarisatie in volgorde van voorkeur voor de minister samen:
Valkenburg, Noordwijkerhout, Heemskerkerduin, Ruigenhoek, Gouda en Oostvoorne. Ook
adviseerde hij af te zien van een eerder door het departement van Waterstaat geformuleerde
eis dat de vliegvelden op ten minste vijfentwintig kilometer afstand van Schiphol en de nieuw
geprojecteerde nationale luchthaven bij Leiderdorp moesten liggen.211 Minister Van Dijk besloot
op 7 oktober in lijn met dit advies tot de aanleg van twee vliegvelden bij Valkenburg en Noordwijkerhout en hij berichtte zijn ambtgenoot van Waterstaat dienovereenkomstig.212
De aanleg van het vliegveld ter grootte van 120 hectare bij Valkenburg was aanvankelijk op ruim
3,5 miljoen gulden begroot, maar minister Van Dijk verlaagde dat door de nodige kortingen in de
plannen tot 2,5 miljoen. De Nederlandsche Heide Maatschappij maakte gezien de toenemende oorlogsdreiging vanaf begin 1939 grote haast met de werkzaamheden, temeer omdat ook was besloten
het Luchtvaartbedrijf van het kwetsbare Soesterberg over te brengen naar dit vliegveld. Daarvoor
werden speciale bomvrije opslagplaatsen in de duinen geprojecteerd. De bodemgesteldheid van het
vliegveld was echter van dien aard dat de bovenlaag gemengd moest worden met duinzand en er
een uitgebreid drainagestelsel moest worden aangelegd, wat werk bood aan 1.600 werklozen uit de
omgeving.213 De geplande opleverdatum voor het vliegveld was 1 juli 1940.

Het vierde vliegveld toch bij Gilze-Rijen
Amper had Defensie besloten om het vierde vliegveld bij Noordwijkerhout aan te leggen, of er
kwamen bezwaren uit een andere hoek. Het departement van Binnenlandse Zaken liet in november 1938 weten dat het vliegen in de nabijheid van het radiostation Noordwijk-radio, dat de openbare radio-telegraafverbindingen met Oost- en West-Indië onderhield, naar het oordeel van het
hoofdbestuur van de ptt grote gevaren kon inhouden. Toen minister Van Dijk in plaats van
Noordwijkerhout de optie Katwijk II voorstelde, was generaal Best, die inmiddels dit soort stafwerk van Raaijmaakers had overgenomen, daar niet gelukkig mee omdat het toch heel dicht bij
Valkenburg lag. Het enige overgebleven alternatief binnen de Vesting Holland was het vliegveld
bij Oostvoorne, maar Best vond de slechte bereikbaarheid daarvan over land een groot bezwaar.
Noodgedwongen zocht hij buiten de Vesting Holland naar mogelijkheden om vooral snel een
vliegveld te realiseren en daarbij kwam Gilze-Rijen in beeld.
Het tussen de dorpen Gilze en Rijen gelegen vliegveld Molenheide, dat vanaf 1910 regelmatig voor oefeningen met militaire vliegtuigen was gebruikt, werd namelijk uitgebreid met een
nieuw vliegterrein Nerhoven van 64 hectare; de N.V. Vliegveld Nerhoven was op 8 maart 1937 met
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de aanleg begonnen. De opzet was om de aanleg van het nieuwe, voor het luchtverkeer geschikte
vliegveld als werkgelegenheidsproject uit te voeren, waarbij de minister van Defensie destijds
had toegezegd met de militaire luchtvaart eveneens van dit nieuwe vliegveld gebruik te zullen
maken.214 In 1939 was begonnen met het inzaaien van gras en klaver, nadat op het terrein ter verbetering van de bodem een jaar eerder lupines en winterrogge waren ingezaaid. De N.V. Nerhoven bleek nu bereid het vliegveld tegen de kostprijs aan Defensie over te doen in de staat waarin
het zich bevond.215 De minister aarzelde aanvankelijk, omdat hij rekende op een spoedig besluit
over de nieuwe nationale luchthaven, waardoor Schiphol weer geheel voor militair gebruik
beschikbaar zou komen. Uiteindelijk stemde hij drie maanden later toch met de aankoop van
Nerhoven in.216 Zo kwam de ml, voor een fractie van de aanlegkosten van een nieuw vliegveld
elders, in het bezit van een uitstekend vliegterrein dat in mei 1940 weliswaar bruikbaar zou zijn,
maar niet beschikbaar omdat de transactie nog niet was afgerond. Daarom kon de ml bij mobilisatie voorshands alleen de Molenheide gebruiken.217
In de brief ter uitvoering van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de vredessamenstelling van het Wapen der Militaire Luchtvaart bepaalde minister Van Dijk ook de garnizoenen
voor de Militaire Luchtvaart en wel te:
•
•
•
•

Soesterberg: het 3e Luchtvaartregiment;
Bergen: het 1e Luchtvaartregiment;
Vliegveld III [Valkenburg, D.S.]: het 2e Luchtvaartregiment, minus de IIIe Groep en de
3e Compagnie Luchtvaarttroepen;
Vliegveld IV [Nerhoven, D.S.]: de IIIe Groep van het 2e Luchtvaartregiment en de 3e Compagnie Luchtvaarttroepen.218

Schiphol, Waalhaven, Ypenburg, Haamstede en Texel
De militaire luchtvaart was ondertussen op Schiphol met een java gehuisvest gebleven en in 1937
gaf de minister van Defensie toestemming voor de bouw van een grote militaire hangar in de zuidwesthoek van het veld. Toen deze medio 1938 gereed kwam, volgde daarnaast de bouw van nog een
grote hangar die een jaar later werd gerealiseerd. Dankzij deze ruimte kon Schiphol ook als mobilisatiecentrum fungeren. Met het oog op de geplande overbrenging van het burgerluchtverkeer
naar de centrale luchthaven bij Leiderdorp, werd in 1939 op verzoek van de minister van Waterstaat
enige tijd overwogen Schiphol weer helemaal door Defensie te laten overnemen. Maar nadat tot
aankoop van Nerhoven was besloten, werden deze plannen op de lange baan geschoven, evenals
de plannen van de luchthaven bij Leiderdorp. Bij de eerste mobilisaties in het kader van de bo-uv
fungeerde Schiphol zodoende als een van de belangrijkste vliegvelden voor het luchtwapen.
Ondanks het niet doorgaan van de koop van Waalhaven, slaagde het ministerie van Defensie erin op dit vliegveld hangar D, die voor een deel was gebruikt voor het maandvliegers
detachement, in zijn geheel te huren. Bij het afkondigen van de algemene mobilisatie van 28
augustus 1939 vorderden de militaire autoriteiten Waalhaven en werd de gemeente Rotterdam
voor een miljoen gulden schadeloos gesteld. Ook rond Ypenburg was er voortgang: er konden op
een aangrenzend gehuurd terrein twee grote militaire hangars worden gebouwd die in de herfst
van 1939 gereed kwamen en voor een jaarlijkse vergoeding van achtduizend gulden mochten
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vierentwintig militaire vliegtuigen in vredestijd gebruik maken van het vliegterrein.219 Tevens
werd Ypenburg bij mobilisatie gevorderd voor een soortgelijk bedrag als Waalhaven.
In de jaren dertig was op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland bij Haamstede een
burgervliegveld ontstaan dat vooral door sportvliegers werd gebruikt. Eind 1938 verrees daar
in opdracht van het departement van Defensie een grote standaardhangar in verband met een
mogelijke rol van het vliegveld bij de verspreiding van de vliegopleiding vanuit Soesterberg bij
mobilisatie. Dat gebeurde ook op het vliegveld De Vlijt op het eiland Texel, dat het departement
van Waterstaat in de zomer van 1937 had aangewezen voor de burgerluchtvaartverbinding met
dat eiland. Omdat beide vliegvelden regelmatig bij schiet- en bommenwerpoefeningen werden
gebruikt, vond de Generale Staf de bouw van hangars daar onverwijld nodig.220 Beide hangars
waren in de zomer van 1939 gereed en na de mobilisatie werd de voortgezette vliegopleiding
samen met de waarnemersopleiding naar Haamstede overgeplaatst, terwijl de jachtvliegopleiding naar Texel ging.221

Gevorderde vliegvelden bij mobilisatie
Als gevolg van de algemene mobilisatie van 28 augustus 1939 werd de burgerluchtvaart aan
banden gelegd en werden alle burgervliegvelden, met uitzondering van Schiphol dat nog steeds
eigendom van Defensie was, gevorderd voor gebruik door de militaire luchtvaart.222 Op deze
wijze kon onder meer worden beschikt over de goed geoutilleerde vliegvelden voor het luchtverkeer bij Groningen (Eelde) en Eindhoven (Welschap) en de sportvliegvelden bij Hilversum,
Haamstede en op Texel. Andere vliegvelden, zoals die bij Leeuwarden, Enschede en Woensdrecht, waren gelet op hun ligging niet geschikt voor militair gebruik en werden door omploegen onbruikbaar gemaakt.223 Na de mobilisatie werd vooral in het westen van het land nog een
groot aantal vliegvelden en noodlandingsterreinen in gereedheid gebracht om de verdere dislocatie van het luchtwapen mogelijk te maken. Omdat die werkzaamheden pas na de algemene
mobilisatie begonnen, valt dat buiten het bestek van deze studie.224

Inzet van het luchtwapen bij de neutraliteitshandhaving
Maatregelen tegen strategische overvallingen
Hoewel minister-president Colijn na de Duitse militaire herbezetting van het Rijnland in maart
1936 de bevolking tot kalmte had gemaand, sloeg de schrik voor een strategische overvalling wel
degelijk toe in het Nederlandse militaire apparaat. Kolonel Best verwoordde het gevaar van een
strategische overvalling door de lucht als een mogelijkheid
“waarbij de aanvaller, den overval in de lucht met dien op den grond in eerste aanleg rechtstreeks richt tegen Nederland, om zich aldus in letterlijken zin een ‘jumping off place’ te
verschaffen tegenover den grooten tegenstander en daarbij tevens ons land belet aan den
verderen strijd, hetzij in de lucht, hetzij in het terrein of beide, een belangrijk werkzaam
aandeel te nemen.”225
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Een luchtaanval, al dan niet in combinatie met een grondaanval en voorafgaande aan mobilisatie, kon met andere woorden de hele Nederlandse neutraliteitshandhaving lam leggen.
Op aanwijzing van de Inspecteur Militaire Luchtvaart had de commandant van de lva in de
zomer van 1936 opdracht gekregen voorbereidingen te treffen om onmiddellijk een twintigtal
vliegtuigen te kunnen bewapenen, de uitrusting oorlogsgereed te maken en ze te bemannen.
Dat vergde het grootste deel van de vredeskern aan vliegers.226 Generaal Reijnders wenste van de
inspecteur te vernemen welke maatregelen deze kon nemen tegen strategische overvallingen,
waarop generaal Raaijmaakers meedeelde dat de lva à la minute 54 oorlogsvliegtuigen moest
kunnen uitbrengen, namelijk een zelfstandige verva van negen C.X-verkenners, een java van
negen D.XVI- en D.XVII-jagers en vier kernen van vliegtuiggroepen, met elk zes C.V-verkenners
met bomrekken voor vier mijnbommen en drie C.V-verkenners met bomrekken voor zestien
scherfbommen.227 Dit was voor generaal Reijnders kennelijk niet voldoende, want in zijn rapportage aan de minister meldde hij dat de 54 vliegtuigen weliswaar thans het maximum was,
maar dat hij drie java’n in plaats van één noodzakelijk achtte om aan een strategische overvalling het hoofd te kunnen bieden. Voor deze sterkte van 72 vliegtuigen waren dan 77 vliegers en
47 waarnemers nodig, wat betekende dat er wel 29 vliegers en 32 waarnemers met groot verlof
via telegram Q onder de wapenen moesten worden geroepen. Deze aanpak kreeg begin 1937 de
instemming van minister Colijn.228
In 1939, een jaar na de bliksemsnelle Anschluß van Oostenrijk bij het Derde Rijk, was er aan
de toestand van de lva nog nauwelijks iets veranderd. Minister Van Dijk liet eind mei 1938 aan
Raaijmaakers weten:
“Ik acht het gewenscht, dat in tijden van politieken spanning een zoo groot mogelijk aantal
vliegtuigen gereed wordt gehouden teneinde, zoo noodig, terstond te kunnen worden ingezet. Ik droeg den Chef van den Generalen Staf op terzake en in overleg met U een regeling
te treffen.”229
Een maand later kwam generaal Reijnders met de richtlijn dat:
“in tijden van politieke spanning (telegram O) – derhalve nog vóór het verzenden van tel.
P – met de in vredestijd permanent aanwezige parate troepen en middelen opstellingen zullen worden ingenomen, die onmiddellijk verband houden met den toestand van dreigende
strategische overvalling.”230
Ten opzichte van de plannen van een jaar eerder diende Raaijmaakers nu dus rekening te
houden met de in vredestijd aanwezige middelen en personeel en de opvatting dat er in ieder
geval drie jachtvliegtuigafdelingen moesten worden ingezet. Hij gaf de lva daarom opdracht
tijdelijk twee java’n met verkenners uit te rusten. Omdat voor deze tweepersoonsvliegtuigen
onvoldoende luchtschutters beschikbaar waren, werden in allerijl twaalf vliegtuigmakers naar
deze functie omgeschoold. Met betrekking tot de toestand van 1 juli 1938 moest Raaijmaakers
rapporteren dat slechts 52 vliegtuigen oorlogsgereed waren (drie D.XVI- en twee D.XVII-jagers;
tweeëndertig C.V-, vier C.IX- en elf C.X-verkenners). Rekening houdend met het in vredestijd
beschikbare luchtvarend personeel kon dan worden geformeerd:
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•
•
•
•
•
•

1e Jachtvliegtuigafdeeling met 3 D.XVI en 2 D.XVII éénpersoons dagjagers;
2e Jachtvliegtuigafdeeling met 5 C.X tweepersoons verkenners als dagjagers;
3e Jachtvliegtuigafdeeling met 5 C.V tweepersoons verkenners als nachtjagers;
Zelfstandige Strategische Verkenningsafdeeling met 5 C.V verkenners;
Ie Vliegtuiggroep met 5 C.V verkenners;
IIIe Vliegtuiggroep met 5 C.V verkenners.231

De bo-uv van september 1938
In de zomer van 1938 had de Nederlandse luchtmacht derhalve een operationele sterkte van dertig
min of meer verouderde tweedekkers. Alle inspanningen waren er op gericht om met name het
aantal jachtvliegtuigen op te voeren. Toen de Sudetencrisis de regering ertoe bracht op 27 september 1938 wegens oorlogsgevaar het telegram O uit te geven, een dag later gevolgd door telegram Q , had Fokker juist de eerste nieuwe vliegtuigen geleverd. Op Schiphol mobiliseerden de
1e java met vijf nieuwe D.XXI-jagers en de 2e en 3e java met tien D.XVI- en D.XVII-jagers. Op Soesterberg mobiliseerden de zelfstandige verva met negen C.X-verkenners en vier Vliegtuiggroepen
met elk vijf C.V-verkenners. Terwijl de Ie Vliegtuiggroep op Soesterberg bleef, verspreidden de
IIe Vliegtuiggroep naar Ypenburg en de IIIe en de IVe Vliegtuiggroep naar Waalhaven. De
gemobiliseerde eenheden wachtten gespannen af en onderwijl ging het opleiden en het opwerken op Soesterberg koortsachtig voort, onder meer ook met de bemanningen van de zojuist
afgeleverde Fokker T.V-vliegtuigen. Nadat de regeringsleiders van Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk op 1 oktober in München een overeenkomst hadden getekend waarmee de
Sudetencrisis ten einde kwam, kon de Militaire Luchtvaart op 4 oktober weer demobiliseren en
kon de net in functie getreden generaal Best de lessen op een rij zetten. Al met al had het luchtwapen nu vijfenveertig vliegtuigen kunnen uitbrengen, waarvan er twintig enigszins modern
te noemen waren.232
Op Oudejaarsdag 1938 vond op het ministerie van Defensie onder leiding van generaal Reijnders een uitvoerige evaluatie plaats van de bo-uv van september, wat leidde tot de uitgifte van
een nieuw bo-uv-boekwerk met aangepaste aanwijzingen en bevoegdheden van commandanten. Eind januari 1939 rapporteerde generaal Best aan de minister hoe de Militaire Luchtvaart
met ingang van 15 maart 1939 ter sterkte van 86 bemande en bewapende vliegtuigen zou mobiliseren en hoe de dislocatie daarvan na telegram Q zou zijn (zie tabel 5.10).
Afgezien van de 4e java, die met de eerste G.I-jachtkruisers zou worden uitgerust, was de
sterkte aan jachtvliegtuigen voor de luchtverdediging nog ontoereikend. Voor het overige waren
er alleen de D.XXI-jagers, die eigenlijk bedoeld waren voor de Jachtgroep van het Veldleger.
Deze kon dus door het ontbreken van vliegtuigen nog helemaal niet worden gemobiliseerd.
Ook voorzag het bo-uv-mobilisatieschema in de mobilisatie op Soesterberg van de nodige staven van regimenten en groepen, alsmede detachementen luchtvaarttroepen en vliegparkcommando’s voor Schiphol, Ypenburg en Waalhaven. Waarnemend Inspecteur Militaire Luchtvaart
Van Heijst zou als commandant van het vliegpark Soesterberg blijven functioneren. Ook zou
op Soesterberg de Ie Vaste Herstellingsafdeling uit het lvb worden gemobiliseerd, terwijl met
een deel van het hangarpersoneel, aangevuld met dienstplichtige lvt’ers, mobiele herstellings
afdelingen voor de groepen zouden worden gevormd. Pas na uitgifte van telegram B (algemene
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Eenheid:

Functie:

Sterkte:

Mobiliseert te:

Bestemming:

1-I-1 lvr

stratverva

9 C.X

Soesterberg

Schiphol

2-I-1 lvr

bomva

9 T.V

Schiphol

Schiphol

1-II-1 lvr

1e java

6 D.XVI/XVII

Schiphol

Schiphol

2-II-1 lvr

2e java

3-II-1 lvr

6 D.XXI

Waalhaven

Waalhaven

e

6 D.XXI

Soesterberg

Soesterberg

e

3 java

4-II-1 lvr

4 java

6 G.I

Schiphol

Schiphol

I-2 lvr

Ie Vl.Gr.

7 C.V/4 FK.51

Soesterberg

Soesterberg en
deels lbo

II-2 lvr

IIe Vl.Gr.

7 C.V/4 FK.51

Schiphol

Ypenburg

III-2 lvr

IIIe Vl.Gr.

7 C.V/4 FK.51

Soesterberg

Gilze-Rijen en
deels Eindhoven

IV-2 lvr

IVe Vl.Gr.

7 C.V/4 FK.51

Soesterberg

Soesterberg

Tabel 5.10. Mobilisatieschema der Militaire Luchtvaart per 15 maart 1939.
Bron: na 2.13.70, inv. 1449: Brief van de Commandant Luchtverdediging aan de Chef Generale Staf van 25 januari
1939, nr. Lv27 Zeer Geheim.

mobilisatie) zou mobilisatie van het 3e Luchtvaartregiment volgen, waarbij de vlieger- en
waarnemersopleidingen naar Vlissingen, Texel en Haamstede moesten verplaatsen en de overige depotfuncties in Rotterdam werden geconcentreerd. De mobilisatie van de IIe Vaste Herstellingsafdeling uit de Technische Dienst van de klm op Schiphol kon echter pas plaatsvinden na
bijzondere machtiging van de regering, omdat met de luchtvaartmaatschappij was afgesproken
het luchtverkeer zo lang mogelijk voort te zetten. Wel werden veel individuele klm-technici
bij mobilisatie onder de wapenen geroepen.233 Ook verstrekte generaal Best kort daarop nadere
instructies voor de troepen belast met de vliegveldbewaking, waarbij speciale aandacht uitging
naar het mogelijke optreden van luchtlandingstroepen en parachutisten.234

De bo-uv van 10 april 1939
Op Goede Vrijdag 7 april 1939 kondigde de regering in verband met de oplopende spanning als
gevolg van de Italiaanse bezetting van Albanië om 14.00 uur telegram O af, om 21.00 uur gevolgd
door telegram P. Op Tweede Paasdag 10 april ging om 24.00 uur telegram Q uit, wat ertoe leidde
dat de grenstroepen en luchtverdediging voor de tweede keer in een half jaar tijd mobiliseerden. Deze keer achtte de regering de kans op oorlog zo groot dat deze gedeeltelijke mobilisatie
gehandhaafd bleef en eind augustus overging in de algemene mobilisatie. Zolang het Veldleger
echter niet was gemobiliseerd, bleven de beide Luchtvaartregimenten onder bevel van de commandant Luchtverdediging. Het 3e Luchtvaartregiment kwam onder bevel van de commandant
Luchtvaartbrigade, kolonel Van Heijst, maar het Luchtvaartbedrijf bleef rechtstreeks onder de
minister ressorteren, zonder dat de Ie Vaste Herstellingsafdeling werd gevormd.
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Op 11 en 12 april was de ml druk in de weer met de gereedstelling en verspreiding van de te mobiliseren vliegtuigverbanden. Na twee dagen was het luchtwapen met 77 vliegtuigen als volgt paraat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-I-1 lvr
2-I-1 lvr
1-II-1 lvr
2-II-1 lvr
3-II-1 lvr
I-2 lvr
II-2 lvr
III-2 lvr
IV-2 lvr

9 C.X-verkenners
7 T.V-luchtkruisers
6 D.XXI-jagers
1 D.XXI-, 1 D.XVI- en 3 D.XVII-jagers
6 D.XXI-jagers
7 C.V- en 4 FK.51-verkenners
7 C.V- en 4 FK.51-verkenners
7 C.V- en 4 FK.51-verkenners
7 C.V- en 4 FK.51-verkenners

op Schiphol;
op Schiphol;
op Schiphol;
op Waalhaven;
op Soesterberg;
op Soesterberg;
op Ypenburg;
op Gilze-Rijen;
op Soesterberg.235

Dit was weliswaar een verbetering ten opzichte van de bo-uv van september 1938, maar toch
beduidend minder dan generaal Best eind januari had gepland; met name het toch al ontoereikende aantal jachtvliegtuigen bleef achter. Best wees als oorzaak op de aanhoudende technische
problemen met de gereedheid van de T.V-, D.XXI- en G.I-vliegtuigen, die nog de nodige kinderziekten vertoonden. Pas dagen later waren ook de drie Mobiele Herstellingsafdelingen voor
1 lvr gemobiliseerd, namelijk de Ie op Schiphol, de IIe in Gilze-Rijen en de IIIe in Ypenburg.236
In de weken die volgden op deze mobilisatie van het luchtwapen ging de opleiding en oefening van vooral de gemobiliseerde bemanningen in hoog tempo door. Het intensieve vliegen
hiervoor kostte veel vlieguren en had een zeer nadelige invloed op de oorlogsgereedheid van het
vliegend materieel. In juli waren nog slechts 41 vliegtuigen oorlogsgereed. De onderhoudsca
paciteit van zowel de Mobiele Herstellingsafdelingen als het lvb was door personeelsgebrek
namelijk verre van voldoende om het grote aantal verbruikte vlieguren door onderhoud te compenseren. Bovendien gold voor de D.XXI-jager nog enige tijd een vliegverbod vanwege afgekeurde brandstoftanks. Drastische maatregelen waren nodig: reductie van het aantal vlieguren
van operationele vliegtuigen tot tien uur per maand, tijdelijke concentratie van technisch personeel van de regimenten in het lvb om overwerk mogelijk te maken en versnelde opleiding van
dienstplichtige vliegtuigmakers bij het 3e Luchtvaartregiment.237 Pas vlak voor het afkondigen
van de algemene mobilisatie konden drie afdelingen (1-, 2- en 3-II-1 lvr) met de D.XXI-jagers
gevechtsgereed worden gemeld.238 Het zou nog tot 1 september duren voordat de eerste afdeling
met zes G.I-jachtkruisers (4-II-1 lvr) operationeel werd.
Kort na de bo-uv van april kon het 1e Luchtvaartregiment het vliegveld Bergen provisorisch
in gebruik nemen, maar voor de zware T.V was het veld nog te drassig. Daarom werd alleen de
Strategische Verkenningafdeling (1-I-1 lvr) met haar lichtere Fokker C.X-verkenners met ingang
van 17 juli op Bergen gestationeerd en bleven de T.V-bommenwerpers voorlopig op Schiphol.239

De gevechtsgereedheid van het luchtwapen op 28 augustus 1939
De afkondiging van de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 had onder meer tot gevolg
dat het 2e Luchtvaartregiment onder bevel kwam van de commandant van het Veldleger en
zijn opstellingen moest innemen ter ondersteuning van de divisies. In dat kader verplaatste de
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volgende dag de Ie Verkenningsgroep (I-2 lvr) van Soesterberg naar het vliegveld Hilversum
ten behoeve van het IVe Legerkorps in het noordelijk deel van de Valleistelling. De IIe Verkenningsgroep (II-2 lvr) bleef op Ypenburg om samen te werken met het IIe Legerkorps in het
zuidelijk gedeelte van dezelfde stelling. De IIIe Verkenningsgroep (III-2 lvr) verplaatste op 29
augustus naar de Molenheide in Gilze-Rijen in verband met de Brigade A in de Betuwestelling.
De IVe Verkenningsgroep (IV-2 lvr) verplaatste op dezelfde dag naar Welschap om samen te
werken met het IIIe Legerkorps en de Peeldivisie in de Peel-Raamstelling. Van de Jachtgroep van
het Veldleger (V-2 lvr) was ten tijde van de algemene mobilisatie alleen de 2e java op Soesterberg gemobiliseerd en uitgerust met negen verouderde Fokker D.XVI-en D.XVII-tweedekker
jagers.240
Bij de mobilisatie van Nederland op 28 augustus 1939 waren de luchtstrijdkrachten daarmee
nog lang niet op de sterkte die was voorzien in het vierjarenplan, dat minister Van Dijk op 10
mei 1938 nog had aangepast. Met 89 vliegtuigen in de eerste lijn was deze sterkte nog niet de
helft van het oorspronkelijke tienjarenplan uit 1936. Het minst voltooid was de luchtverdediging, want van de acht java’n waren er maar drie met D.XXI-vliegtuigen uitgerust. Deze waren
eigenlijk bedoeld voor de Jachtgroep Veldleger (V-2 lvr), maar bij het ontbreken van moderne
jagers waren deze ingedeeld bij de Jachtgroep van het 1e Luchtvaartregiment, zodat voor het
Veldleger nog geen jachtvliegtuigen beschikbaar waren. Ook de Verkenningsgroepen voor het
Veldleger waren met hun C.V- en FK.51-verkenners niet op volle sterkte. Zelfs de in de loop der
jaren sterk gereduceerde Strategische Groep (I-1 lvr) was beperkt in verkenningscapaciteit.
De laatste kolom van tabel 5.11 vergelijkt de daadwerkelijke sterkte aan oorlogsvliegtuigen bij
het 1e en 2e Luchtvaartregiment die op 28 augustus 1939 gevechtsgereed waren met de geplande
sterktes uit het oorspronkelijke tienjarenplan van 1936, uit het – taakstellende – vierjarenplan
uit begin 1937 en uit het door minister Van Dijk in mei 1938 definitief vastgestelde vierjarenplan.
Hoewel voor de vliegtuigverbanden een oorlogsvoorraad van munitie voor vliegtuigmitrailleurs voor een verbruik van drie maanden was voorgeschreven, hadden zij een daadwerkelijke
voorraad die slechts voldoende was voor drie à acht dagen.241
Op 1 september 1939 kondigde minister Dijxhoorn aan dat de maatregelen ter beperking
van het burgerluchtverkeer boven Nederland, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 11
april 1929, nr. 90, met ingang van 19.00 uur die dag van kracht waren. Met uitzondering van een
beperkt aantal lijnvluchten in smalle corridors was alle burgerluchtverkeer verboden.242 Kort
daarop vaardigde generaal Best voor de onderdelen van de luchtverdediging ingaande 11.45 uur
op 3 september 1939 een “machtiging tot vuuropening” uit op alle luchtvaartuigen die in overtreding waren met de bepalingen van het beperkte luchtverkeer.243 Om verwarring met Britse en
Franse vliegtuigen met hun rood-wit-blauwe nationaliteitskenmerken te voorkomen, besloot
generaal Best de Nederlandse rood-wit-blauwe roundels met ingang van 1 oktober 1939 te vervangen door oranje driehoeken met een zwarte rand.244

Het gevoerde beleid beoordeeld
De modernisering en de uitbreiding van het luchtwapen van het Nederlandse leger in de tweede
helft van de jaren dertig werden in hoge mate vorm gegeven door regering, parlement, de legerleiding en de commandanten van het luchtwapen zelf. Tegen de achtergrond van de in hoofd274
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Afdeling

Tienjarenplan
van IML d.d.
28 maart 1936

Vierjarenplan na
korting CGS d.d.
4 februari 1937

Vierjarenplan d.d
10 mei 1938 met
beoogd materieel

Aanwezig bij
algemene
mobilisatie op
28 augustus 1939

1-I-1 lvr

9 luchtkruisers

9 jachtkruisers

9 Fokker G.II

--

2-I-1 lvr

9 tweepersoonsverkenners

9 tweepersoonsverkenners

9 Fokker C.X

9 Fokker C.X

3-I-1 lvr

9 luchtkruisers

9 luchtkruisers

9 Fokker T.V

9 Fokker T.V

4-I-1 lvr

9 luchtkruisers

9 luchtkruisers

--

--

5-I-1 lvr

9 burgervliegtuigen

9 luchtkruisers

--

--

6-I-1 lvr

3 burgervliegtuigen

--

--

--

1-II-1 lvr

9 eenp. jagers

9 eenp. jagers

9 FK.58

9 Fokker D.XXI

2-II-1 lvr

9 eenp. jagers

9 eenp. jagers

9 FK.58

9 Fokker D.XXI

3-II-1 lvr

9 tweepersoonsnachtjagers

9 jachtkruisers

9 Fokker G.I

9 Fokker D.XXI

4-II-1 lvr

9 luchtkruisers

9 jachtkruisers

9 Fokker G.I

--

I-2 lvr

9 zware en
6 lichte verk.

9 zware en
6 lichte verk.

9 Fokker C.V
6 FK.51

7 Fokker C.V
4 FK.51

II-2 lvr

9 zware en
6 lichte verk.

9 zware en
6 lichte verk.

9 Fokker C.V
6 FK.51

7 Fokker C.V
4 FK.51

III-2 lvr

9 zware en
6 lichte verk.

9 zware en
6 lichte verk.

9 Fokker C.V
6 FK.51

7 Fokker C.V
4 FK.51

IV-2 lvr

9 zware en
6 lichte verk.

9 zware en
6 lichte verk.

9 Fokker C.V
6 FK.51

7 Fokker C.V
4 FK.51

1-V-2 lvr

9 eenp. jagers

9 eenp. jagers

9 Fokker D.XXI

--

2-V-2 lvr

9 eenp. jagers

9 eenp. jagers

9 Fokker D.XXI

--

3-V-2 lvr

9 tweep. gevechtsvliegtuigen

9 tweep. gevechtsvliegtuigen

9 Douglas 8A-3N

--

4-V-2 lvr

9 tweep. gevechtsvliegtuigen

9 tweep. gevechtsvliegtuigen

9 FK.52

--

Totaal

180 vliegtuigen
in eerste lijn

177 vliegtuigen
in eerste lijn

159 vliegtuigen
in eerste lijn

89 vliegtuigen
in eerste lijn

Tabel 5.11. De sterkte gevechtsgereed van de Militaire Luchtvaart ten tijde van de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 vergeleken met de beoogde sterktes in de verschillende uitbreidings- en moderniseringsplannen 1936-1939.

stuk 2 beschreven visie op de rol van het Nederlandse luchtwapen bij de neutraliteitshandhaving is in dit hoofdstuk vooral de concrete invulling van het beleid ten aanzien van de opbouw
van het luchtwapen na 1935 aan de orde gekomen. De voor deze studie relevante vraag in hoeMOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN
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verre dit beleid succesvol is geweest en waarom de opbouw van het luchtwapen op het moment
van algemene mobilisatie van de krijgsmacht nog maar half was afgerond, dient hier te worden
beantwoord. De rol van de belangrijkste actoren bij dit proces, die in het voorgaande al fragmen
tarisch aan de orde is gekomen, wordt hierna in breder perspectief geplaatst.

De betekenis van Colijn voor de militaire luchtvaart
De periode tussen september 1935 en juli 1937, waarin minister-president dr. H. Colijn in zijn derde
kabinet niet alleen het ministerie van Koloniën beheerde, maar ook als minister van Defensie ad
interim optrad, vormde de omslag in het Nederlandse defensiebeleid. De legerleiding pleitte bij
monde van generaal Reijnders al maanden voor een groot aantal maatregelen, waaronder versterking van de luchtstrijdkrachten. Colijn had in 1913 aan de wieg van het Nederlandse luchtwapen gestaan en had altijd oog gehouden voor de mogelijkheden die de moderne technologie
voor de ontwikkeling van dat wapen in petto had. Al in oktober 1933 had hij de commissie-Idenburg aangegeven dat er wat hem betrof – met name in Indië – een verschuiving van marine naar
luchtmacht zou moeten plaatsvinden.245 Op dat moment trok Duitsland zich uit de Ontwape
ningsconferentie terug, waarmee de ook in Nederland zo gehoopte beteugeling van het luchtwapen van de baan was. In zijn jaren als medebestuurder van Koninklijke Olie/Shell had Colijn in
Groot-Brittannië belangrijke politieke contacten opgedaan, onder meer met Winston Churchill,
die zich grote zorgen maakte over de Duitse herbewapening in de lucht. Meteen na zijn aantreden
als minister van Defensie volgde Colijn de aanbeveling van Reijnders tot instelling van een Defensiefonds, bedoeld om in vier jaar tijd de materiële achterstand weg te werken en de defensie te
versterken. Op zich meende Colijn dat er geen acute dreiging van de Duitse herbewapening voor
Nederland uitging, maar omdat alle Europese mogendheden hun bewapening opvoerden, kon
Nederland volgens hem niet achterblijven. Bovendien meende hij vóór 1938 dat Duitsland niet
gereed was om zelfs een korte oorlog te voeren en kende hij evenals de legerleiding geen bijzondere betekenis toe aan de rol van het vliegtuig in een toekomstige Europese oorlog.246 Wel hechtte
Colijn veel belang aan bondgenootschappelijke samenwerking nadat de Nederlandse neutraliteit
zou zijn geschonden. In dit verband weigerde hij het Veldleger door een kwetsbare opstelling al
in het begin van een conflict op te offeren.247 Dit verklaart zijn houding om weliswaar een omslag
in de achteruitgang van de landsverdediging tot stand te brengen, maar voorshands voor een
voorzichtige aanpak te kiezen, dit in schril contrast met de snelheid waarmee hij bij de Indische
defensie koos voor een ongekend grote luchtvloot met slagvliegtuigen.248
Toen generaal Raaijmaakers na de parlementaire goedkeuring van het Defensiefonds in
maart 1936 van minister Colijn opdracht kreeg een plan te maken voor de uitbreiding en modernisering van de luchtstrijdkrachten, berekende hij dat daarvoor binnen de financiële randvoorwaarde van de minister tien jaar nodig was. Anders dan zijn voorgangers nam Colijn snel besluiten, want al in mei van dat jaar stemde hij met het plan in en keurde hij de aankoop van een grote
serie les- en verkenningsvliegtuigen bij Koolhoven en de ontwikkeling van de Fokker T.V-luchtkruiser goed. Daarmee keerde hij definitief de neerwaartse trend in de toestand van het Nederlandse luchtwapen. Colijn gaf het lva-personeel en de vaderlandse vliegtuigindustrie weer een
nieuw perspectief, zeker nadat hij begin 1937 de Fokker T.V ook in serie bestelde. Rond die tijd gaf
hij Raaijmaakers ook opdracht om het tienjarenplan om te zetten in een vierjarenplan. De ver276
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dere uitvoering daarvan liet hij in zijn vierde kabinet over aan zijn goede vriend en partijgenoot
J.J.C. van Dijk. Het stroomlijnen van de versnipperde luchtverdediging, waar al jaren op werd
aangedrongen, pakte Colijn evenmin aan en die reorganisatie liet hij eveneens aan zijn opvolger
over. Het optreden van de minister-president op het departement van Defensie vond plaats op
een belangrijk moment in de geschiedenis. Hij luisterde zeker naar de adviezen van de militaire
top, maar de combinatie van een geringe sense of urgency en een blijvende hang naar zuinigheid
zorgde voor een minder snelle realisatie van op zich goede plannen. Pas in de jaren 1938 tot en
met 1940 werden substantiële bedragen ten laste van de defensiebegroting gebracht voor de aanschaf van vliegtuigen en de inrichting van vliegparken.249

Reijnders en Colijn
Met de instelling van de Inspectie der Militaire Luchtvaart op 15 april 1935 was aan de rechtstreekse
bevelsverhouding tussen de Luchtvaartafdeling en de chef van de Generale Staf een einde gekomen. Dat betekende niet dat het luchtwapen verder uit het gezichtsveld van generaal Reijnders
raakte. Integendeel, want in het voorjaar van 1935 wees hij er in een uitvoerige beschouwing voor
minister Deckers over de rol van het luchtwapen in een toekomstige oorlog op dat:
‘‘het luchtwapen, dat in den oorlog 1914/1918 nog een – zij het steeds belangrijker wordend –
hulpwapen voor de strijdkrachten te land en ter zee was, zich sedert dien heeft ontwikkeld
tot een luchtmacht, welke als gelijkgerechtigde naast de strijdkrachten te land en ter zee
optreedt en van wier optreden terecht een ingrijpenden invloed op het verloop van den strijd
wordt verwacht. Deze algemeen gehuldigde opvatting brengt mede, dat factoren, welke het
optreden van de eigen luchtstrijdkrachten begunstigen of dat van de tegenpartij belemmeren, een groote invloed op alle beslissingen met betrekking tot de oorlogvoering zullen uitoefenen, en zelfs den doorslag kunnen geven bij de beslissing over de vraag, of eenig land
(i.c. Nederland) al of niet in den strijd zal worden betrokken. (…) Ten aanzien van de samen
stelling van onze weermacht moet daaruit m.i. de consequentie worden getrokken, dat een
zoo spoedig mogelijk inhalen van den achterstand, welke bij onze luchtstrijdkrachten en
luchtdoelbestrijdingsmiddelen bestaat, dringend noodzakelijk is.’’250
Vanuit deze realistische visie steunde generaal Reijnders het tienjarenplan dat de iml in maart
1936 opstelde, met als kern vier afdelingen luchtkruisers voor verschillende taken en moderne
jagers voor de luchtverdediging. Wel maakte hij zich zorgen of de Nederlandse luchtvaartindustrie de benodigde vliegtuigen tijdig kon leveren, want op 30 oktober 1936 schreef hij aan
minister Colijn:
“Naar mijn meening is de Nederlandsche Industrie niet in staat in korten tijd in het tekort te
voorzien. Daar de eisch ‘op korte termijn’ steeds dringender wordt, en het naar mijn oordeel
niet is te verantwoorden, dat op deze wijze wordt doorgegaan, acht ik het noodzakelijk, dat onze
luchtstrijdkrachten op korten termijn op zoodanig peil moeten worden gebracht, dat althans
ter bestrijding van strategische overvallingen het hart van het land met eenige kans van succes
kan worden verdedigd. Hiervoor zijn in de eerste plaats bombardeervliegtuigen noodig...”
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Om geen tijd te verliezen drong Reijnders er bij de minister op aan onmiddellijk een eerste serie
snelle middelbare bombardeervliegtuigen in het buitenland aan te schaffen, terwijl Fokker
ondertussen de T.V kon ontwikkelen.251 Anders dan voor de Indische defensie, waarvoor hij in
januari dat jaar had ingestemd met de urgente aankoop van bommenwerpers in Amerika, had
Colijn hier minder haast en wilde hij de Nederlandse ontwikkeling van de Fokker T.V afwachten,
alvorens een besluit tot aanschaffing van bommenwerpers voor de lva te nemen.
Natuurlijk was de militaire luchtvaart voor Reijnders niet onaantastbaar, gelet op de vele
moeilijke keuzes waarvoor de chef van de Generale Staf zich geplaatst zag. Nadat Raaijmaakers
eind 1936 van minister Colijn opdracht had gekregen het tienjarenplan om te werken tot een
vierjarenplan, kwam dit door prijsstijgingen op een totaalbedrag van 46 miljoen euro uit. Dat
was ook Reijnders te gortig en hij reduceerde het vierjarenplan – overigens met ruggensteun van
Colijn – tot een taakstellend bedrag van 32 miljoen gulden.

De rol van minister Van Dijk
Kort na zijn aantreden in 1937 kreeg minister Van Dijk te maken met de gewijzigde opvattingen,
ook vanuit het Veldleger, over het nut van de luchtkruisers. De Generale Staf en ook zijn eigen
departement brachten vooral financiële argumenten te berde tegen de verdere ontwikkeling en
aankoop van dure luchtkruisers. Het was duidelijk dat Van Dijk minder blindvoer op de adviezen vanuit de Soesterbergse iml dan Colijn dat had gedaan. Na lang wikken en wegen schrapte
hij de resterende bomva’n, blokkeerde verdere bestellingen van luchtkruisers en koos voor de
uitrusting van de luchtverdediging met jagers. Daartoe kreeg de iml op 10 mei 1938 opdracht
van de minister om voor de resterende vliegtuigaanschaffingen offertes in binnen- en buitenland te vragen, waarover hij in oktober van dat jaar twee uitvoerige rapporten aan de minister
uitbracht. Spoedshalve adviseerde Raaijmaakers na bestudering van de offertes bestellingen in
het buitenland te doen, omdat daar geschikte vliegtuigen in lopende productie waren, terwijl ze
in Nederland nog moesten worden ontwikkeld.
Gelijktijdig kreeg de minister een rapport over de situatie bij de Nederlandse vliegtuigindustrie van plaatsvervangend Regeringscommissaris Begemann. Daarin bepleitte deze adviseur
orders bij Koolhoven te plaatsen om dat bedrijf levensvatbaar te houden in de concurrentie met
Fokker, die ertoe neigde zijn monopoliepositie uit te buiten. Via de Tweede Kamer oefenden
de Nederlandse vliegtuigbouwers grote druk uit om zoveel mogelijk in eigen land vliegtuigen
te kopen. De vliegtuigbestellingen waar de luchtmacht om zat te springen, vielen evenwel ten
prooi aan de besluiteloosheid van minister Van Dijk. Waar Raaijmaakers ten aanzien van de verschillende nog ontbrekende vliegtuigtypen – met krachtige steun van de generaals Best en Reijnders – had geadviseerd de eerste series in het buitenland te kopen en tegelijkertijd de Nederlandse industrie opdracht te geven prototypes voor de tweede series te ontwikkelen, schoof
de minister menig besluit voor zich uit. Met name zijn besluit om niet de aangeboden Britse
Hurricane eenpersoonsjagers aan te kopen en meer dan een half jaar later te kiezen voor de nog
niet operationele FK.58-jager van Koolhoven, was er debet aan dat de luchtverdediging op het
moment dat Nederland in de oorlog betrokken raakte nog geen moderne eenpersoonsjagers had.
Had Van Dijk wel onmiddellijk tot aanschaf in het buitenland besloten, dan had Nederland bij de
toenmalige levertijden van ongeveer een jaar op tijd enig modern materieel beschikbaar gehad.
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Met de andere types ging het op dezelfde manier, al werd na maanden in Amerika een bestelling
geplaatst op Douglas 8A-3N vliegtuigen en kon ook een aantal lesvliegtuigen worden gekocht.
Voor de besluiteloosheid van minister Van Dijk zijn meerdere verklaringen gegeven. De schrijvers van Illusies en incidenten zijn het niet met zijn ambtsopvolger Dijxhoorn eens dat Van Dijk zich
te veel met commissies en andere organen had omgeven om tot snelle besluiten te komen. Zeker
is dat de Tweede Kamer in deze fase de minister geen strobreed in de weg legde en dat de altijd
zo gewenste aanbesteding bij de Nederlandse industrie evenzeer leed onder zijn besluiteloosheid.
Ernstiger is de constatering in Illusies en incidenten dat Van Dijk zelfs dringende en eensluidende
adviezen en soms herhaalde verzoeken van zijn generaals negeerde en ze zelfs niet in het kabinet
of in de Kamer ter sprake bracht. Van Dijks ingebakken hang naar zuinigheid lijkt hem hier vooral
parten te hebben gespeeld.252 Daaraan kan worden toegevoegd dat Van Dijk zeer opkeek tegen
zijn goede vriend en voorganger op Defensie, minister-president Colijn, en zich ook gehoorzaam
schikte in het strakke begrotingsregime van minister van Financiën mr. J.A. de Wilde.
Hoe dan ook, door belangrijke aanschafbesluiten voor de militaire luchtvaart uit te stellen,
droeg minister Van Dijk als bewindspersoon een grote verantwoordelijkheid voor de slechte
materieelsituatie van het luchtwapen ten tijde van de algemene mobilisatie en in de meidagen
van 1940. In die zin kan, althans ten aanzien van het luchtwapen, de stelling van Schulten niet
worden gedeeld dat minister Van Dijk een doortastend en consequent ijveraar voor herbewa
pening was, die uitsluitend door zijn collega’s in het kabinet werd afgeremd.
Dit alles neemt niet weg dat Van Dijk ook een aantal besluiten nam die voor het luchtwapen
van grote betekenis zijn geweest. Te denken valt aan de vorming van het Commando Luchtverdediging en de benoeming van Best tot commandant daarvan. Daarmee werd een al vijftien
jaar bestaand ingewikkeld en niet werkend samenwerkingsverband eindelijk omgezet naar een
heldere bevelsstructuur. Ook nam hij op aandringen van Best het besluit de militaire luchtvaart
tot een zelfstandig wapen binnen de landmacht te verheffen, waardoor de opbouw van het officiers- en onderofficierskorps kon worden verbeterd. De pers verwelkomde deze besluiten253 en ze
vormden ook voor het personeel een belangrijke erkenning, maar losten uiteraard niet onmiddellijk alle bestaande problemen op.254
Minister Van Dijk en al zijn voorgangers deden zichzelf ten aanzien van de besturing van het
luchtwapen tekort door op het departement geen kleine kern van luchtvaartdeskundige adviseurs te creëren, zoals kolonel Best in maart 1937 nog eens nadrukkelijk had bepleit:
‘‘Zonder een afzonderlijk orgaan voor de luchtvaart aan het Departement van Defensie is
het wel niet mogelijk de moeilijke en zeer omvangrijke werkzaamheden, verbonden aan den
van Staatswege geleiden serie-aanmaak van het daareven genoemde aantal [van minstens
honderd per jaar, D.S.] vliegtuigen met al hetgeen daartoe verder behoort, tot een goed einde
te brengen. (…) Het gaat niet aan, dit alles en nog veel meer op den hals te schuiven van de
Inspecteur Militaire Luchtvaart, wiens taak van een geheel andere orde behoort te zijn, n.l.
die van het centraal commando over alle organen van de luchtverdediging.’’255
Het tot 1935 gevoerde zuinige personeelsbeleid en de beperkte rol van het luchtwapen hadden
zo’n uitbreiding van het departement in de weg gestaan. Na 1935 lag dat anders. Het toegenomen belang van het luchtwapen voor de luchtverdediging, de te ontwikkelen plannen voor de
modernisering en uitbreiding van de complexe luchtvloot en de ruimere beschikbaarheid van
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financiële middelen wettigden zeker een deskundige luchtvaartafdeling op het departement
van Defensie. Ook de pers stelde het ontbreken van een deskundige departementale luchtvaartafdeling regelmatig aan de kaak. Zo opende Het Vaderland op 23 april 1936 met een groot artikel over de luchtverdediging met als onderkop ‘De L.V.A. niet in staat haar taak te vervullen’.
De regering had volgens de krant verzuimd voldoende geld voor moderne jachtvliegtuigen
beschikbaar te stellen. Dat de militaire luchtvaart zo weinig belangstelling van de regering
kreeg, bracht de krant ertoe erop te wijzen dat “op het Departement van Defensie geen enkele
luchtvaartdeskundige aanwezig is om de belangen van de L.V.A. bij de minister te bepleiten en
om deze bewindsman van advies te dienen.”256 Op 9 november 1937 kritiseerde deze krant op de
voorpagina het “zwalkend aanschafbeleid voor de militaire luchtvaart” en schreef dat toe aan
het ontbreken van een deskundig ambtenaar op het Departement van Defensie.257 Drie maanden
later kwam dit dagblad wederom op de voorpagina op dit thema terug en merkte daarbij op dat
“onder de elkaar opvolgende ministers niet steeds dezelfde adviseurs aan het woord zijn
gekomen. Dit wisselen van adviseurs wijst op de urgentie van het vraagstuk, dat wel het
voornaamste vraagstuk van de geheele militaire aviatiek genoemd mag worden, namelijk
het vraagstuk van de leiding. Aangezien die leiding aangewezen wordt door het Departement, moet de oorzaak van den onstabiele koers van onze militaire luchtvaart allereerst
gezocht worden op het Departement en niet op Soesterberg.”
Dit artikel beschouwde het vraagstuk van de leiding vanuit drie verschillende invalshoeken: de
geestelijke leiding: het stafwerk; de dagelijkse leiding: het commando; en de organisatorische
leiding op het departement. De eerste twee elementen zouden volgens de krant bij voorkeur
moeten worden gecombineerd in één officier met de vorming van de Generale Staf, bijgestaan
door een deskundige organisator op het Departement.258 Het blijft een vraag waarom dit thema,
dat een gezaghebbend dagblad meerdere malen aansneed, niet tot nadere vragen van de Tweede
Kamer aan de minister van Defensie leidde. Pas in juni 1940 zou een echte luchtvaartafdeling
deel gaan uitmaken van het naar Londen uitgeweken departement van Oorlog.

Reijnders en Dijxhoorn
In de zomer van 1939 kreeg generaal Reijnders te maken met zijn vierde minister van Defensie,
de jongere hoofdofficier van de Generale Staf A.Q.H. Dijxhoorn, aan wie hij nu ondergeschikt
werd. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de wrijvingen tussen beide functionarissen, die
in januari 1940 leidden tot het ontslag van Reijnders uit zijn positie als opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht die hij sinds de mobilisatie van augustus 1939 bekleedde. Ten aanzien van
de militaire luchtvaart mag worden geconstateerd dat beiden er in goed overleg met generaal
Best nog alles aan hebben gedaan om de materieelsituatie nog snel te verbeteren, in de meeste
gevallen echter tevergeefs.
Al met al oefende generaal Reijnders gedurende de laatste vijf jaar van de onderzochte periode een stevige invloed uit op de ontwikkeling van het luchtwapen, ook al werd hij kort na zijn
aantreden ontheven van de rechtstreekse bemoeienis die zijn voorgangers met de lva hadden.
Overtuigd als hij was dat een nieuwe oorlog niet aan Nederland voorbij zou gaan en sterk door
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luchtoperaties zou worden beheerst, zocht hij bij de verschillende ministers de beperkte politieke ruimte op om het luchtwapen te versterken. Zelf niet deskundig op dit gebied en zonder
een eigen gedegen stafondersteuning, voer Reijnders aanvankelijk blind op de stroom adviezen
van Raaijmaakers (en Zegers), die erop gericht waren het vermogen tot zelfstandig optreden van
het luchtwapen op te bouwen. Later deinsde hij terug voor de oplopende kosten en liet hij zich
bij de verdere vormgeving van de Militaire Luchtvaart meer leiden door de opvattingen van Van
Voorst tot Voorst en Best. Hoewel Reijnders verantwoordelijk was voor alle tekortkomingen van
het Nederlandse leger, mag worden geconstateerd dat hij relatief veel inspanning heeft verricht
om de bewindslieden te bewegen het luchtwapen te verbeteren.

De cruciale rol van Raaijmaakers
Met de benoeming van de zestigjarige reserve luitenant-generaal Marius Raaijmaakers tot Inspecteur der Militaire Luchtvaart werd in 1935 de eenhoofdige leiding op Soesterberg hersteld en kwam
er een einde aan de rechtstreekse bemoeienis van de minister met het lvb en de chef van de Generale Staf met de lva. Tot aan zijn voorzitterschap van de commissie die onderzoek deed naar de
ruzie op Soesterberg had hij niets met het luchtwapen van doen gehad; Raaijmaakers had echter
de gave om zich te omringen met enkele zeer goede stafofficieren, naar wie hij goed luisterde. Als
voormalig Inspecteur der Genie wist Raaijmaakers uitstekend de weg in Den Haag en had hij een
uitgebreid netwerk. Al spoedig kreeg hij te maken met Colijn als minister van Defensie ad interim,
met wie hij goed overweg kon. Nadat Raaijmaakers de eerste maanden druk was geweest om met
name een onwillige Oudendijk in het gareel te krijgen, wachtte hem en zijn kleine, uitgelezen staf
de opdracht om de moderniserings- en uitbreidingsplannen voor de luchtstrijdkrachten te ontwikkelen. Dat bracht een stroom dikke stafstukken op gang, die in dit hoofdstuk uitvoerig zijn
behandeld en die in een paar stappen hebben geleid tot de organisatievorm waarin de Militaire
Luchtvaart in 1939 werd gemobiliseerd en in de meidagen van 1940 moest vechten.
Zijn voornaamste stafofficier J.G.W. Zegers was een uitgesproken voorstander van het zelfstandig optreden van de luchtstrijdkrachten met luchtkruisers en de vorming van één Staatsluchtmacht in Nederland en Nederlands-Indië, met in het achterhoofd de wens de luchtmacht
net als in de grote buurlanden te verzelfstandigen. Maar Raaijmaakers deelde die denkbeelden
niet. Vier jaar lang wijdde hij zich met grote energie aan de inhoudelijke omvorming van het
luchtwapen, waarbij de uitbreiding van de infrastructuur en de moeizame zoektocht naar permanente vliegvelden voor de verspreiding van de luchtmacht zijn bijzondere belangstelling hadden.
Raaijmaakers’ grootste uitdaging was de dringend noodzakelijke aanschaf van nieuw vliegend materieel voor de ontworpen organisatie. Een voor die tijd ongekend grote serie van 54
Koolhoven FK.51-lesvliegtuigen en -lichte verkenners markeerde het begin van de versterking
van de luchtstrijdkrachten. Deze order bracht tevens de concurrentie terug in de nationale
vliegtuigindustrie, iets waar Raaijmaakers grote waarde aan toekende. De door Raaijmaakers op
advies van zijn belangrijkste stafofficier gestimuleerde ontwikkeling en seriebouw van de Fokker T.V-luchtkruiser had meer voeten in de aarde en kende vanaf het begin ook tegenstanders.
Principiële tegenstanders als oud-commandant Van Santen en enkele jachtvliegers vonden de
luchtkruiser voor Nederland de verkeerde keuze. Anderen, onder wie Reijnders en Best, zagen
aanvankelijk wel iets in de veelzijdigheid van de luchtkruiser, maar herzagen hun oordeel toen
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dat toestel het moest afleggen tegen de opkomende generatie snellere eenpersoonsjagers. Ten
slotte rezen er binnen de Generale Staf en op het departement van Defensie ook nog eens bezwaren tegen de oplopende kosten van een grote vloot luchtkruisers, die daardoor een bedreiging
vormden voor de overige herbewapeningsplannen. Deze tegenstand leidde ertoe dat de bouw
van luchtkruisers tot zestien stuks werd beperkt en de prioriteit verschoof naar de bouw bij Fokker van zesendertig eenpersoonsD.XXI-jagers en evenveel tweepersoons G.I-jachtkruisers.
Met minister Van Dijk inmiddels als bewindspersoon op Defensie leek de invloed van Raaijmaakers te tanen en met het aantreden van generaal Best als commandant Luchtverdediging
op 1 november 1938 was zijn rol uitgespeeld en ging hij andermaal met pensioen.259 Vlak voor
zijn vertrek voltooide Raaijmaakers de adviezen voor minister Van Dijk rond de aanschaf van
nog ontbrekende vliegtuigen, waarvoor in de zomer van 1938 een uitgebreide offerteronde was
gehouden. Die adviezen waren realistisch: rekening houdend met de politieke wens zoveel
mogelijk bij de Nederlandse industrie aan te besteden, concludeerde Raaijmaakers dat deze
inmiddels de handen vol had aan lopende orders. Voor elk verschillend type adviseerde hij
daarom – gelet op de urgentie van de opbouw van het luchtwapen en geruggensteund door de
generaals Best en Reijnders – terstond een eerste serie in het buitenland te kopen en gelijktijdig
de Nederlandse industrie prototypes te laten ontwikkelen voor vervolgseries. Minister Van Dijk
volgde deze adviezen in een aantal gevallen echter niet op, met als gevolg dat de luchtverdediging en de strategische luchtverkenning modern materieel ontbeerden toen het er op aan kwam.
Met Raaijmaakers kreeg het luchtwapen zijn eerste leidinggevende op generaalsniveau, enigszins te vergelijken met de naoorlogse positie van de chef van de Luchtmachtstaf.260 Zijn invloed
op de ontwikkeling van het luchtwapen is groter geweest dan tot nu toe uit de literatuur is gebleken. Het is onbegrijpelijk dat de grote betekenis van Raaijmaakers zo onderbelicht is gebleven in
de verschillende gedenkboeken. Ook ontbreekt zijn portret in de galerij met luchtmachtbevelhebbers van 1913 tot heden op het huidige hoofdkwartier van het Commando Luchtstrijdkrachten in
Breda. Pas in 1997 verscheen een korte biografie van deze tactvolle, hardwerkende en innemende
genieofficier, aan wie het luchtwapen onnoemelijk veel te danken heeft gehad.261

Best aan het roer van het Wapen der Militaire Luchtvaart
Te midden van de in het vorige hoofdstuk beschreven interne crisis van 1933 trad luitenant-kolonel van de Generale Staf P.W. Best op als nieuwe commandant van de lva. Hij had geen enkele
bemoeienis met de militaire luchtvaart gehad en stond absoluut niet te trappelen voor dit
commando, waarover hij niet veel goeds had gehoord. Toch gaf hij gehoor aan de opdracht van
generaal Seyffardt, die hem overigens node uit de Generale Staf zag vertrekken.262 Zijn eerste
prioriteit op Soesterberg was het verbeteren van het moreel en het materieel, die beide met
elkaar te maken hadden. Best begreep dat een goede aanpak van de opleidingen met nieuwe
lesvliegtuigen daarvoor de sleutel was, maar stuitte daarbij op onbegrip bij minister Deckers.
Ook deed hij zijn best om een goede verstandhouding met de directeur van het Luchtvaartbe
drijf op te bouwen, maar al gauw werd zijn streven gefrustreerd door kleine en grote wrijvingen
over de controlebevoegdheid en het opstellen van de begroting. Kwalijker was dat de lva moest
vaststellen dat het lvb vliegtuigen met tekortkomingen afleverde, wat het vertrouwen van de
vliegers in het Luchtvaartbedrijf beslist geen goed deed.263 Een jaar van vergeefs overleg tussen
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Best en Oudendijk en een onderzoek door een commissie onder generaal Raaijmaakers volgde,
voordat op 15 april 1935 de Inspectie der Militaire Luchtvaart ingesteld werd. Evenals de minister
en de chef van de Generale Staf vond Best dat een grote stap vooruit, maar Oudendijk was er
absoluut niet gelukkig mee en zocht de publiciteit.264
De eerste twee jaar waren voor Best geen voorspoedige periode: vliegtuigen kopen was er
nauwelijks bij, een poging van het departement in het kader van de eerder genoemde ‘Proeve’
voor de samenvoeging van technische diensten en vliegopleidingen van zee- en landmacht leed
schipbreuk en ook zijn voorstel om de lva-organisatie intern te stroomlijnen265 stuitte op formele bezwaren. Alle takken van dienst bleven daardoor een rechtstreekse verantwoordelijkheid
van de commandant, waartoe ook de volledige straf- en beoordelingsbevoegdheid over al het
officiers- en lager personeel behoorde. Zodoende kwam ook Best tot de slotsom dat de functie
van commandant-lva een bijzonder veeleisende was. Naast het gaande houden van de dagelijkse
dienst moest hij zich verdiepen in de uiteenlopende vraagstukken over onder meer vliegtuigbouw, bewapening, mobilisatie, organisatie, begrotingsvoorstellen, opleiding en oefeningen.266
Dat stelde hem ook in staat op 12 maart 1937 voor de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap onder de titel ‘Een en ander over gebruik en organisatie van Nederlandsche luchtstrijdkrachten in den landoorlog’ een zeer uitvoerig exposé over al deze onderwerpen te geven.
De twee jaar dat Best in nauw overleg met generaal Raaijmaakers in opdracht van minister
Colijn aan de plannen voor de uitbreiding en modernisering van het Nederlandse luchtwapen
werkte, stonden in schril contrast met zijn eerste periode. In zijn lezing ontvouwde Best overigens gedachten en prioriteiten die niet volledig spoorden met die van Raaijmaakers. Waar Raaijmaakers zijn plan op het optreden van luchtkruisers baseerde, zag Best meer in de luchtverdediging met eenpersoonsjagers en snelle, tweemotorige jachtkruisers. Zijn spoedige overplaatsing
na deze lezing beschouwde hij ten onrechte als een afwijzing van zijn kritische opmerkingen.
Desondanks kende het luchtwapen in deze periode, mede dankzij Best in zijn rol als commandant, een belangrijk keerpunt in moreel en materieel opzicht.
Met zijn lezing in maart 1937 had kolonel Best naar het oordeel van het aanwezige Tweede
Kamerlid J.J.C. van Dijk, die al spoedig minister van Defensie werd, blijk gegeven van een brede
visie op de totale problematiek van het luchtwapen. Toen deze minister in het voorjaar van 1938
besloot tot de vorming van een centrale bevelvoering bij de luchtverdediging, was de keuze voor
de bedachtzame, maar ook besluitvaardige Best snel gemaakt. In de brief waarmee Best werd
aangewezen, kreeg hij ook de suggestie van de minister te bezien of de verheffing van de luchtstrijdkrachten tot een zelfstandig wapen wenselijk was. Daarbij moest hij de bevorderingskansen van het personeel verbeteren zonder in onnodige en kostbare hoge rangen te vervallen.267
Nog voor hij officieel als commandant Luchtverdediging ging functioneren, had Best zijn
voorstel tot instelling van het Wapen der Militaire Luchtvaart gereed. Het werd vergezeld van
een uitgewerkte vredessamenstelling van de Luchtvaartbrigade aan de minister aangeboden.
Deze voorstellen kregen de instemming van de regering en vonden bij Koninklijk Besluit van 22
december 1938 hun officiële goedkeuring. Met de reorganisaties was in deze moeilijke periode de
nodige tijd gemoeid, zodat de officiële verheffing tot een zelfstandig wapen pas plaatsvond op 1
juli 1939. Zo zette Beste kort voor de Tweede Wereldoorlog een belangrijke stap op de weg naar
erkenning en emancipatie van het luchtwapen.
Als commandant Luchtverdediging omringde generaal Best zich in Den Haag met een kleine
staf van zeven officieren om zich van zijn veelomvattende taak tot stroomlijning van de NederMOEIZAME MODERNISERING EN UITBREIDING VAN HET LUCHTWAPEN
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landse luchtverdediging te kwijten. Naast een chef staf en officieren afkomstig van de luchtdoelartillerie, de genie en de luchtwachtdienst, was het kapitein van de Generale Staf P.J. de Broekert die zich in het bijzonder met de luchtvaartaangelegenheden bezighield. Samen met majoor
Zegers en kapitein A. Baretta van de staf van Raaijmaakers behoort De Broekert tot de architecten
van het luchtwapen in de periode onmiddellijk voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Best
en De Broekert steunden met kracht het advies van Raaijmaakers om terstond Hurricane-jagers
te kopen.268 Eén van de onderwerpen waarover Best duidelijk anders dacht dan Raaijmaakers was
het advies om jachtkruisers ook voor de strategische luchtverkenning te gebruiken. Groot was
zijn verontwaardiging toen hij bij een onaangekondigd bezoek aan de Fokker-fabriek op 31 maart
1939 ontdekte dat Fokker nog steeds bezig was met aanpassingen aan de G.I-jachtkruiser om daar
een strategische verkenner van te maken. In twee stevige brieven aan de minister uitte Best zijn
ongenoegen daarover en drong hij erop aan zowel Fokker als Koolhoven opdracht te geven een
strategische verkenner op basis van de door hem op te stellen eisen te ontwerpen.269 De urgentie
dwong hem echter al snel de minister toch te adviseren af te zien van een langdurige ontwikkeling en bij het Duitse Dornier Do 215-bommenwerpers te bestellen. Deze door tijdsdruk ingegeven wispelturigheid van de adviezen van Best maakte minister Van Dijk extra besluiteloos.
Een ander dossier dat Best met de nodige soepelheid wel tot een oplossing bracht, was de
aanwijzing van het vliegveld Nerhoven bij Gilze-Rijen tot het vierde permanente vliegveld van
de ml nadat allerlei locaties in het westen van het land door uiteenlopende bezwaren waren
afgevallen.270 Andere aandachtsgebieden van Best waren de maatregelen voor de dislocatie
van de luchtstrijdkrachten en de vliegveldverdediging, de opslag van wapens en munitie op de
vliegparken en de maatregelen ter voorbereiding van de beperking van het burgerluchtverkeer
in tijden van spanning en bij mobilisatie. Hij zag in dat de Sudetencrisis van september 1938
juist ook het belang van voortgezet luchtverkeer onder moeilijke omstandigheden had aangetoond, omdat het de regeringsleiders in staat stelde snel overleg te voeren. In goed overleg met
klm-directeur Plesman werkte hij aan vrijstellingsmaatregelen om te voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij door het onder de wapenen roepen van het luchtvarend- en technisch grondpersoneel bij mobilisatie tot stilstand zou komen.271
Een groot gezamenlijk probleem voor Best en de waarnemend inspecteur Van Heijst was het
personeelsvraagstuk. Zo meldde Best in mei 1939 een tekort van vijf hoofdofficieren, vijfenveertig
vliegers en twaalf waarnemers.272 De aanvulling van vliegend en grondpersoneel voor de groeiende
organisatie kon niet alleen worden gevonden in het bij (gedeeltelijke) mobilisatie onder de wapenen
roepen van reservisten en dienstplichtigen. Zij waren al in de vredesorganisatie nodig om te oefenen voor de oorlogstaken. Dit gold met name voor de beroepsofficieren-waarnemer met een oorlogsbestemming op de lucht- en jachtkruisers. Best drong er begin 1939 bij de minister op aan reserveofficieren waar mogelijk de kans te geven in beroepsdienst over te gaan.273 De vliegopleidingen
kenden een eigen problematiek door de gebrekkige vliegtuigcapaciteit en het feit dat de instructeurs ook nodig waren in kaderfuncties bij de operationele luchtvloot. Toen de intensieve oefening
van opgekomen reservebemanningen na de bo-uv van april 1939 tot een zeer lage beschikbaarheid
van vliegtuigen en een grote achterstand in onderhoud bij het lvb leidde, aarzelde Best op aanraden
van Van Heijst niet om drastische maatregelen te nemen. Het vliegen in de oorlogsverbanden om
de reservisten op te werken, werd tijdelijk tot een minimum beperkt en 32 vliegtuigmakers werden
van de regimenten en de mobiele herstelafdelingen gedetacheerd bij het lvb. Dat kon daardoor in
ploegendienst gaan werken en wist zo de achterstand in een maand tijd weg te werken.274
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De beperkte invloed van Van Heijst
Floris Albert van Heijst behoorde samen met Versteegh tot de Nederlandse militaire vliegers van
het eerste uur en in de eerste jaren van de lva leidden deze twee officieren vrijwel alle vliegers
op. Waar Versteegh zich meer specialiseerde als chef-instructeur, was Van Heijst een testvlieger.
Mocht hij in 1919, inmiddels tot kapitein bevorderd en als meest ervaren vlieger, de hoop hebben gekoesterd Walaardt Sacré als commandant te kunnen opvolgen, dan kwam dat niet uit. De
legerleiding wenste een ervaren hoofdofficier die de Hogere Krijgsschool had gevolgd en daarmee tot de kring van officieren van de Generale Staf behoorde.275
Tot in 1937 zou de lva onder bevel van officieren van de Generale Staf staan, van wie alleen
Van Santen tot vlieger was opgeleid. Al die jaren fungeerde Van Heijst als ‘vlieger in algemeene
dienst’, wat erop neer kwam dat hij de commandant adviseerde in alle vliegtechnische aange
legenheden en toezicht hield op de vliegveiligheid. Hij had echter in vredestijd geen comman
derende functie, aangezien de lva zeer plat georganiseerd was en de afdelingscommandanten
rechtstreeks onder de commandant van die organisatie vielen. Daarmee was Van Heijst een continue, maar geen opvallende factor. Er zijn geen lezingen of vaktechnische artikelen van zijn
hand bekend. Ook in de archieven is nauwelijks een spoor van het gedachtegoed van Van Heijst
te ontdekken voordat hij op 31 maart 1937 in de rang van luitenant-kolonel werd benoemd tot
de eerste uit het luchtwapen zelf afkomstige commandant-lva. Maar op dat moment was de
Inspecteur Militaire Luchtvaart al twee jaar de hoogste gezagsautoriteit binnen het luchtwapen,
die ook het beleid en de plannen rond het luchtwapen met Den Haag afstemde. Van Heijst moest
genoegen nemen met de dagelijkse leiding en het doorvoeren van de overgangsorganisatie met
ingang van 1 juli 1937, waarmee een meer getrapte organisatie ontstond. Ook de uitbreiding
van het personeel en het materieel vroegen zijn volle aandacht. Een van de weinige overlevende
oud-Soesterbergers herinnerde zich Van Heijst niet als een bijster populaire commandant.276
Met de komst van Best als hoogste militaire gezagsautoriteit op luchtvaartgebied in Den Haag
was die rol voor Raaijmaakers uitgespeeld. Diens kleine staf met majoor Zegers als belangrijkste
stafofficier bleef in Soesterberg gehandhaafd. Gelijktijdig werden de luchtstrijdkrachten gereorganiseerd, waarbij Van Heijst als commandant van de Luchtvaartbrigade met drie regimenten
onder bevel van Best kwam. Van Heijst werd zes weken na het vertrek van Raaijmaakers behalve tot
commandant van de Luchtvaartbrigade ook benoemd tot waarnemend Inspecteur Militaire Luchtvaart.277 Als inspecteur viel hij rechtstreeks onder de minister van Defensie, zij het dat de zeggenschap over het Luchtvaartbedrijf weer rechtstreeks bij de minister terugkwam, zoals dat ook tussen
1932 en 1935 het geval was geweest. In de praktijk kwam het er dan ook op neer dat Van Heijst alle
voorstellen – zowel over de dagelijkse leiding als de aanschaf van nieuw materieel – via de commandant Luchtverdediging en de chef van de Generale Staf aan de minister moest voorleggen.
Omdat de functie van commandant van de Luchtvaartbrigade bij mobilisatie zou komen te
vervallen, werd Van Heijst bij het afkondigen van telegram Q tevens belast met het vliegparkcommando van Soesterberg. Van Heijst tekende tegen deze regeling protest aan bij Best, formeel vanwege de drukte van zijn functies, maar ook omdat hij geen belangrijke rol in de bevelvoering kreeg toegewezen. Generaal Best, die bij algemene mobilisatie tevens als hoofd van de
afdeling Luchtverdediging van het Algemeen Hoofdkwartier (ahk) van de opperbevelhebber
zou optreden, persisteerde echter in deze regeling.278 Met de ervaringen van de bo-uv van april
1939 stelde Best op 19 april een nieuwe instructie voor Van Heijst op, waarbij hij het bevel kreeg
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over het Depot Luchtstrijdkrachten of, zolang dat nog niet door algemene mobilisatie was
gevormd, het 3e Luchtvaartregiment (het brigadeverband was immers door de bo-uv opgeheven en het 1e en 2e Luchtvaartregiment waren rechtstreeks onder het Commando Luchtverdediging geplaatst). Daarmee concentreerde de taak van de waarnemend inspecteur zich op de
personeelsvoorziening, op de technische vraagstukken en verder op alle maatregelen die de
strijdvaardigheid van de gemobiliseerde luchtstrijdkrachten konden verhogen.279 Pas op 1 september 1939, bijna een jaar na het vertrek van Raaijmaakers, werd Van Heijst formeel bevestigd
als commandant Luchtvaartbrigade, tevens Inspecteur der Militaire Luchtvaart en bevorderd
tot kolonel bij het Wapen der Militaire Luchtvaart.280 Maar door de ingetreden mobilisatietoestand had zijn functie de beperkte inhoud zoals in de instructie omschreven.
Als commandant van eerst de Luchtvaartafdeeling en vervolgens de Luchtvaartbrigade werd
Van Heijst overvleugeld door de generaals Raaijmaakers en Best. Zijn functioneren had daardoor
voornamelijk een uitvoerend karakter in een periode waarin het luchtwapen sterk in beweging
was. Plannen waren er inmiddels genoeg, maar de besluitvorming over de aanschaf van nieuw
materieel, de aanleg van vliegvelden en de uitbreiding van personeel verliep allesbehalve voorspoedig. De povere gereedheid van de luchtstrijdkrachten ten tijde van de bo-uv-afkondigingen
in september 1938 en april 1939, alsmede bij de algemene mobilisatie van augustus 1939, kan
Van Heijst moeilijk worden verweten. Omdat hij ook in de archieven geen duidelijk spoor heeft
achtergelaten, is het niet eenvoudig vast te stellen in hoeverre hij een stempel heeft weten te
drukken op de ontwikkeling van het luchtwapen.

Conclusie
Tussen 1935 en de algemene mobilisatie van augustus 1939 maakte het wapen der Militaire
Luchtvaart, net als overigens de rest van het Nederlandse leger, een stormachtige ontwikkeling door. Het jaar 1935, waarin het bestaan van de Luftwaffe wereldkundig werd gemaakt en
de oorlog in Abessinië definitief een einde maakte aan het geloof in collectieve veiligheid door
de Volkenbond, betekende ook voor Nederland in meerdere opzichten een waterscheiding. Het
luchtwapen was internationaal, deels door de enorme technologische ontwikkeling, deels ook
door ongefundeerde beeldvorming en angst voor het onbekende, van zijtoneel tot hoofdtoneel
geworden in een toekomstperspectief dat een nieuwe Europese oorlog, onder invloed van de
Duitse herbewapening, steeds waarschijnlijker maakte. Zowel de militaire autoriteiten als politici zagen in dat Nederland in de luchtoorlogvoering een begerenswaardige prooi was geworden
voor de omringende grote landen. De militaire top besefte maar al te goed dat neutraliteitshandhaving geen herhaling zou worden van de Eerste Wereldoorlog. Het Nederlandse luchtwapen,
in de jaren twintig opgezet als een bescheiden hulpwapen voor het Veldleger en in de crisisjaren
door voortdurende bezuinigingen weggezakt tot een minimaal bemande organisatie met verouderd materieel, zou na 1935 prioriteit krijgen in de defensiepolitiek.
Deze omslag viel samen met het optreden van aantal nieuwe actoren die bepalend waren
voor de modernisering en uitbreiding van het luchtwapen in de vier jaar tussen de zomers van
1935 en 1939. Allereerst was dat de medio 1934 aangetreden chef van de Generale Staf Reijnders,
die met zijn roep om urgente maatregelen ter verbetering van de luchtverdediging gehoor
vond bij de nieuwe minister van Defensie Colijn. Bij het luchtwapen zelf was, na een periode
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van ‘Hoeksche en Kabeljauwsche twisten’ op Soesterberg, op 15 april 1935 met de benoeming
van generaal Raaijmaakers tot Inspecteur Militaire Luchtvaart een krachtige leider opgestaan
die het vertrouwen genoot van regering en parlement. In het parlement verstomde de roep om
bezuinigingen en werd de regering aangespoord om haast te maken met de herbewapening; het
Defensiefonds ontmoette er grote steun.
De vraag die aan het eind van dit hoofdstuk op tafel ligt is waarom het in vier jaar tijd niet
lukte om bij de afkondiging van de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 een volledig gemoderniseerd en uitgebreid luchtwapen paraat te hebben. Dit staat los van de vraag of het luchtwapen dat de Nederlandse regering voor ogen stond, voldoende gewicht in de schaal zou hebben
gelegd om de Duitse agressie af te schrikken. Uit de beschikbare bronnen valt op te maken dat
de beleidsmakers er in ieder geval van uitgingen dat het luchtwapen volgens het vierjarenplan
adequaat was in het kader van de neutraliteitshandhaving, dat wil zeggen totdat bondgenoten te
hulp zouden schieten. Het gaat hier echter om de vraag waarom het luchtwapen, dat volgens het
vierjarenplan in 1940 voltooid had moeten zijn, nog niet voor de helft gerealiseerd was en nog
helemaal niet beschikte over moderne luchtverdedigingsjagers.
Ten eerste was het fundament waarop de modernisering en uitbreiding moest worden ge
bouwd in 1935 uitermate smal. De lva was een tot minimale proporties teruggebrachte organisatie, die – in strijd met de internationale opvattingen ten aanzien van het parate karakter
van luchtstrijdkrachten – in belangrijke mate afhankelijk was van reservisten, zowel bij het
grondpersoneel als bij de luchtvarenden. Het maandvliegersinstituut leidde tot vliegers met
geringe ervaring, tenzij ze naar de klm gingen. Toen het luchtwapen werd gemobiliseerd en de
klm bleef doorvliegen, moest er ook nog eens een regeling komen om gemobiliseerde vliegers
beurtelings beschikbaar te houden voor die luchtvaartmaatschappij. Hoewel met het Defensiefonds snel meer geld beschikbaar kwam voor de materiële uitrusting, werd de reguliere defensie
begroting tot 1938 nauwelijks verhoogd, zodat er maar weinig ruimte was om de personele component uit te breiden. Dit trof vooral de capaciteit van de vlieger- en waarnemersopleiding. Die
werd niet vergroot totdat er begin 1939 noodmaatregelen moesten komen. Deze boden slechts
gedeeltelijk soelaas, omdat ook toen de benodigde lesvliegtuigen nog niet voorhanden waren.
Omdat de kwaliteit van het luchtwapen sterk werd bepaald door de uitrusting met vliegtuigen, werd aan de kostbare modernisering en uitbreiding daarvan al vanaf 1936 via het Defensie
fonds aandacht besteed. Het tienjarenplan dat Raaijmaakers had ontworpen en dat een jaar later
omgezet werd in een vierjarenplan, zette op initiatief van Zegers en met steun van Reijnders en
Colijn sterk in op luchtkruisers. De door Colijn voor dit doel in gang gezette ontwikkeling van
de Fokker T.V-bommenwerper vergde tussen 1936 en 1939 veel tijd en energie van de industrie en
van de betrokken instanties op Soesterberg. Door de opkomst van een nieuwe generatie snelle
eenpersoonsjagers in de omringende landen, raakte het luchtkruiserconcept al in de loop van
1937 achterhaald. Bovendien rezen de kosten voor een door Fokker te ontwikkelen gemoderniseerde luchtkruiser de pan uit. Tegelijkertijd werd door commandant-lva Best en vanuit het
Veldleger op aandringen van Van Santen gepleit voor meer jachtvliegtuigen en jachtkruisers.
Na topoverleg hierover was Reijnders, mede om de kosten van het luchtwapen binnen de perken te houden, het met deze koerswijziging eens en adviseerde hij de nieuwe minister Van Dijk
dienovereenkomstig. Van Dijk was van meet af aan al minder geneigd om naar Raaijmaakers te
luisteren en wilde Best belasten met de opbouw van de luchtverdediging. Hij schrapte daarom
in mei 1938 twee van de drie bomva’n uit het vierjarenprogramma en blokkeerde de verdere
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aanschaf van bommenwerpers. Al met al duurde het na 1935 toch twee jaar voordat de uitrusting
van de luchtverdediging met de modernste eenpersoonsjagers prioriteit kreeg.
Ondertussen was al in september 1937 vanuit Groot-Brittannië een aanbieding van twintig
eenpersoons Hurricane-jachtvliegtuigen ontvangen, maar de minister wees deze – hoewel door
de commandant-lva verwelkomd – op advies van het lvb af. De daarbij gehanteerde argumenten doen achteraf gezien bijna komisch aan. De Hurricanes waren inderdaad duurder dan
de D.XXI met zijn vaste landingsgestel en ze vereisten speciaal gereedschap met Britse maat
voering en een aparte magazijnvoorraad. Maar het argument dat ze niet aan de strenge Nederlandse sterkte-eisen voldeden, toont vooral de bureaucratische inslag van het Nederlandse aanschafproces en lijkt gezocht om de politiek gewenste aanschaf in eigen land te ondersteunen.
Toen generaal Raaijmaakers eind oktober 1938 alle binnen- en buitenlandse aanbiedingen voor
de nog ontbrekende vliegtuigen voor het vierjarenplan had geëvalueerd, kwam hij opnieuw
met het dringende advies, daarin volledig gesteund door Reijnders en Best, om zo snel mogelijk een eerste serie Hurricane-jagers te kopen. Was de knoop toen doorgehakt, dan hadden ze
misschien nog bij de mobilisatie, maar toch in ieder geval in mei 1940, beschikbaar kunnen
zijn. Maar minister Van Dijk aarzelde lang, omdat Begemann hem adviseerde bij Koolhoven
de veel goedkopere FK.58-jagers te kopen en daarmee tegemoet te komen aan de wens van de
volksvertegenwoordiging om voor het stimuleren van de werkgelegenheid zoveel mogelijk bij
de eigen industrie te bestellen. De FK.58 moest echter nog worden uitontwikkeld en met de
aanschaf van de benodigde Taurus-motoren werd zolang getreuzeld dat een Brits uitvoerverbod die in september 1939 doorkruiste. Evenzo werd getracht door Fokker een nieuwe strategische verkenner te laten ontwikkelen in plaats van in Duitsland kant-en-klare Dorniers te kopen,
zoals Raaijmaakers had geadviseerd. Pas toen Fokker hiertoe niet tijdig in staat bleek, werden de
toestellen te elfder ure toch in Duitsland besteld, maar wegens het uitbreken van de oorlog in
september 1939 hield Göring de levering tegen.
Tot slot is minister Van Dijks moeizame besluitvorming verklaarbaar uit zijn loyaliteit aan zijn
antirevolutionaire partijgenoten Colijn en De Wilde (minister van Financiën) die, ondanks alles,
met grote zuinigheid regeerden. Bovendien heerste in 1939 in brede kring nog de opvatting dat het
neutraliteitsbeleid Nederland andermaal buiten de oorlog zou houden, zodat ‘zorgvuldige’ besluitvorming het vaak won van ‘snelle’ besluitvorming. Dat de gevechtswaarde van het Nederlandse
leger bij de mobilisatie van 1939 hierdoor aanzienlijk geringer was dan in 1914, zoals historici als
Tobias van Gent hebben betoogd, is achteraf duidelijker dan voor de tijdgenoten het geval was.
In de gegeven omstandigheden wreekte het zich ook dat zowel de minister van Defensie als
de chef van de Generale Staf op luchtvaartgebied deskundige stafcapaciteit ontbeerde, waardoor
het besluitvormingsproces over de herbewapening onnodig speelbal werd van verschillen van
inzicht tussen enerzijds (oud-)commandanten Van Santen en Best en anderzijds Raaijmaakers
en Zegers. Ook het decentrale aanschafproces van vliegtuigen, waarbij het Luchtvaartbedrijf
technische eisen en specificaties opstelde, liet veel ruimte voor perfectionisme en bureaucratische en daarmee tijdrovende processen, waar juist snelheid en pragmatisme op hun plaats
waren geweest. Daarmee lag de oorzaak van de onvolledige paraatheid van het luchtwapen niet
alleen bij de politiek, zoals in veel publicaties is beweerd, maar voor een deel ook bij de verantwoordelijke leidinggevenden van het luchtwapen zelf.
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SLOTBESCHOUWING

Toen de Nederlandse regering op 28 augustus 1939 ter bescherming van de neutraliteit van het
land de algemene mobilisatie van de strijdkrachten gelastte, was het bijna vier jaar geleden dat
koningin Wilhelmina in de troonrede van 1935 maatregelen ter versterking van de bewapening
had aangekondigd. In deze studie is onderzocht hoe het luchtwapen in het Nederlandse leger
moest bijdragen aan de handhaving van de neutraliteit. Slechts een kwart eeuw had het luchtwapen deel uitgemaakt van het leger voordat het zijn plaats in de gemobiliseerde Nederlandse
krijgsmacht moest innemen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het luchtwapen in augustus 1939
niet in staat was op volle sterkte en voldoende modern paraat te zijn. In deze slotbeschouwing
wordt op basis van de onderzoeksresultaten in de voorgaande hoofdstukken en aan de hand van
de onderzoeksvragen gekeken waaraan dat te wijten was.

De plaats van het luchtwapen in het Nederlandse leger
Het op 1 juli 1913 als een zeer bescheiden afdeling van het Nederlandse leger opgerichte luchtwapen was voor een groot deel het geesteskind van chef van de Generale Staf C.J. Snijders en de
eerste commandant H. Walaardt Sacré. Zij zorgden ervoor dat het luchtwapen zich kon ontwikkelen tijdens de oorlogsjaren 1914-1918, ondanks de enorme beperkingen die het gevolg waren
van de mobilisatietoestand. Tegenover ruime financiële middelen, waarmee op Soesterberg een
goede infrastructuur en technische dienst werden gerealiseerd, stond het ontbreken van een
goede nationale vliegtuigindustrie. Het ontbreken van die industrie liet zich vooral voelen toen
de levering van vliegtuigen uit het buitenland vrijwel volledig stokte. Daardoor was het onmogelijk voldoende vliegers op te leiden. Hoewel men op Soesterberg redelijk op de hoogte was
van de ervaringen met het luchtwapen aan het westelijk front en de daar ontwikkelde taken en
tactieken, kon men deze niet in de praktijk brengen. Naast de oorspronkelijke verkenningstaak
zag Walaardt Sacré het belang van de luchtverdediging met snelle jagers in, maar de organisatie die hij hiertoe in 1917 ontwierp kon niet worden gerealiseerd door het onvermogen hiervoor
goed materieel aan te schaffen. Van de totstandkoming van een strategie voor de inzet van het
luchtwapen was tijdens de mobilisatie 1914-1918 geen sprake. De operationele inzet beperkte
zich tot neutraliteitspatrouilles langs de grenzen en er vonden op bescheiden schaal experimenten plaats met via internering verkregen buitenlands vliegtuigmaterieel.
In 1919 was Snijders van het toneel verdwenen en ging ook Walaardt Sacré voor het luchtwapen verloren, want hij weigerde voor verdere bevordering te worden teruggeplaatst naar de
Genie. De bonte verzameling aan tijdens de mobilisatie verworven vliegend materieel werd buiten gebruik gesteld en het budget voor de lva werd drastisch verlaagd. Met uitzondering van de
infrastructuur op Soesterberg moest het luchtwapen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
als het ware opnieuw beginnen.
In de jaren twintig werd het Nederlandse leger teruggebracht tot een schoolinstituut met
een kleine beroepskern om jaarlijks 19.500 dienstplichtigen gedurende vijfenhalve maand op
te leiden voor hun oorlogstaak. Als onderdeel van het leger diende de lva dit organisatiemodel
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te volgen, waardoor er in vredestijd geen parate formaties waren. Pas in 1922 werd het initiatief
genomen om de beginselen en procedures van de luchtoorlogvoering in een dienstvoorschrift
vast te leggen. Inmiddels was de taak van het luchtwapen met het oog op het sterk verlaagde
budget beperkt tot de ondersteuning van het Veldleger met een verkennings- en waarnemings
dienst. De luchtverdedigingstaak bestond slechts op papier en de aanwezige jachtvliegtuigen
werden vooral gebruikt voor het beoefenen van de escortetaak van de verkenners. Voor die primaire focus op de verkenningstaak zijn verschillende oorzaken aan te duiden.
In het Nederlandse defensiebeleid tijdens het Interbellum stond de neutraliteitshandhaving
centraal. De oprichting van de Volkenbond werd in Nederland met de nodige scepsis bezien en
de Generale Staf hield vast aan een omvangrijk leger om aan een neutraliteitsschender het hoofd
te bieden. In de politiek-militaire strategie ter handhaving van de neutraliteit was het Veldleger
het belangrijkste instrument om de opmars van een eventuele aanvaller in de oostelijke of zuidelijke provincies te vertragen. Zo nodig kon het leger in de Vesting Holland worden teruggetrokken, in afwachting van de hulp van bondgenoten die een neutraliteitsschending van Nederland niet konden toestaan. In deze strategie werd het luchtwapen gezien als hulpwapen voor
de ondersteuning van het Veldleger met verkenning en waarneming vanuit de lucht. Ondanks
alle scepsis in Nederland over de betekenis van de Volkenbond voor de Nederlandse neutraliteit,
rekenden de politici toch op de veronderstelde vreedzame werking van die organisatie. Door
het Verdrag van Versailles was Duitsland ontwapend, waardoor de dreiging van een nieuwe
Europese oorlog in de jaren twintig nog ver weg leek. Weliswaar werd in de omringende landen
gesproken over offensief optreden met bommenwerpers, maar de angst daarvoor had nog niet
de vorm aangenomen die Europa in de jaren dertig in zijn greep zou houden.
Het in 1922 gekozen legerstelsel-Van Dijk betekende het vasthouden aan een omvangrijk – en
voor het overgrote deel mobilisabel – leger. Maar de bezuinigingspolitiek van de achtereenvolgende kabinetten zorgde ervoor dat de voor de instandhouding van zo’n leger benodigde budgetten niet werden aangepast aan de militair-technische ontwikkelingen die sinds de Eerste
Wereldoorlog hadden plaatsgevonden, zoals de opkomst van het luchtwapen. In deze context
stelde minister Van Dijk het budget van het luchtwapen in 1922 tamelijk arbitrair vast op tweeënhalf miljoen gulden, een plafond dat min of meer zou gelden tot 1935. Commandant Hardenberg,
die tien jaar lang het bevel over de lva voerde, was zich ervan bewust dat het luchtwapen met
het beperkte budget slechts een uiterst bescheiden bijdrage aan de neutraliteitshandhaving kon
leveren. In nauw overleg met de Generale Staf concentreerde hij zich bij de uitrusting en oefening
van de lva daarom op de professionalisering van de verkennings- en waarnemingstaak.
Aan het eind van de jaren twintig was de technische ontwikkeling van verkeersvliegtuigen
zover gevorderd dat deze ook als effectieve bommenwerpers inzetbaar waren. In de omringende
landen hielden theoretici een pleidooi voor het offensief optreden van luchtstrijdkrachten als
nieuwe vorm van oorlogvoering. Het bleek in de jaren twintig onmogelijk om dit offensief optreden via internationaal wapenbeheersingsoverleg te beteugelen. Daardoor kreeg ook het vraagstuk van de luchtverdediging in militaire en politieke kring meer aandacht. Toen J.J. van Santen
eind 1929 aantrad als commandant-lva, had hij zich voorgenomen meer aandacht te besteden
aan de vliegertraining ten behoeve van de luchtverdedigingstaak en met de nieuw aangeschafte
jagers al in vredestijd een java te formeren met de meest voor die taak geschikte vliegers. Zijn
pogingen werden echter gefrustreerd door de aanhoudende bezuinigingen en het gevolg was
dat de actieve kern aan vliegers tot onder het minimum kwam te liggen dat Van Santen noodza290
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kelijk achtte. Rond 1935 was het luchtwapen door de veroudering van het vliegend materieel en
interne strubbelingen teruggezakt tot een onbetekenend onderdeel van het Nederlandse leger.
Ondertussen was de tactisch leermeester van de lva, kapitein J.G.W. Zegers, in het begin van
de jaren dertig – aanvankelijk met weinig succes – opgestaan als pleitbezorger voor een meer
zelfstandige rol voor het luchtwapen, waarbij hij zich liet leiden door het gedachtegoed van
Douhet zoals dat in Frankrijk werd vertaald. Om deze rol van het luchtwapen te laten passen in
het Nederlandse neutraliteitsbeleid, diende het meermotorig bombardementsvliegtuig in zijn
ogen als luchtkruiser voor de luchtverdediging op te treden.
Het was met name de verdienste van generaal I.H. Reijnders dat de strategische betekenis van
Nederland in een – door het optreden van Hitler steeds meer voor de hand liggende – nieuwe Europese oorlog onder de aandacht van de regering kwam. Zo’n oorlog zou ongetwijfeld beginnen met
luchtbombardementen over en weer, waarbij het bezit van Nederland voor zowel Duitsland als
Groot-Brittannië van belang was als springplank om doelen van de tegenpartij te bombarderen.
Het tegengaan van een strategische overvalling van Nederland werd vanaf 1935 bepalend voor het
optreden van het luchtwapen, waarbij de luchtverdediging van vitale punten zoals het regeringscentrum, de industrie- en vervoerscentra, vliegvelden en mobilisatiecentra een even belangrijke
rol ging spelen als de ondersteuning van het Veldleger. In samenhang hiermee vormde de verbetering van de materiële uitrusting van het luchtwapen en van de luchtdoelartillerie een prioriteit
in het Defensiefonds, dat de regering op aandringen van Reijnders in het leven riep.
Het optreden van premier H. Colijn als minister van Defensie ad interim en van generaal M.
Raaijmaakers als Inspecteur Militaire Luchtvaart zorgde ervoor dat er vanaf 1935 ook in organisatorisch opzicht veel werk werd gestoken in de opbouw van het luchtwapen. Met Zegers als
zijn belangrijkste stafofficier stelde Raaijmaakers twee afzonderlijke luchtvaartregimenten
voor, één voor de luchtverdediging (de zelfstandige luchtoorlog) en één voor de ondersteuning
van het Veldleger. De door Zegers bepleite uitrusting van het eerste regiment met luchtkruisers
als belangrijkste wapensysteem kreeg aanvankelijk de volle steun van Raaijmaakers, Reijnders
en Colijn. De oud-commandanten Van Santen en P.W. Best waren echter van mening dat de
luchtverdediging van Nederland het best gediend was met snelle een- en tweemotorige jagers.
Zij vonden later gehoor bij minister J.J.C. van Dijk, die in de tweede helft van 1937 de Defensie
portefeuille van Colijn had overgenomen. Al met al was de luchtverdediging in de tweede helft
van de jaren dertig de belangrijkste taak van het luchtwapen, wat ook tot uitdrukking kwam in
de oprichting van het Commando Luchtverdediging op 1 november 1938. Met het luchtwapen
opgewaardeerd tot het Wapen der Militaire Luchtvaart kan ten tijde van de algemene mobilisatie van augustus 1939 worden gesproken van een essentieel onderdeel van het Nederlandse leger,
waarop de neutraliteitshandhaving in de eerste uren van een oorlog moest kunnen steunen.

De ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen in een breder kader
Internationaal gezien was het Nederlandse luchtwapen zeer bescheiden van omvang en beperkt
qua taakstelling. De neutraliteitspolitiek sloot offensief optreden in de lucht uit en daarom leek
de ontwikkeling van de lva totaal niet op die van de Britse raf, de Italiaanse luchtmacht of de
Amerikaanse legerluchtmacht, waarover in die tijd veel werd geschreven. Daar gold het zelfstandige offensieve optreden van het luchtwapen als leidraad voor de nationale defensiestrateSLOTBESCHOUWING
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gie. De twee belangrijkste luchtmachten op het Europese vasteland, het in 1933 verzelfstandigde
Franse Armée de l’Air en de in 1935 door Göring officieel voorgestelde Luftwaffe, hadden sterke
offensieve eenheden, maar die waren in eerste instantie toch gebonden aan het optreden van de
in die landen dominante grondstrijdkrachten. Nederland kende – net als andere kleinere neutrale staten in Europa – geen offensieve strategie en het luchtwapen had geen eenheden voor
offensief optreden. Dat in de jaren dertig desondanks een bommenwerper voor de lva werd
ontworpen en geproduceerd is terug te voeren op het denken van Zegers, dat sterk door de theorieën van Douhet en het Franse concept van bombardement/combat/reconnaissance (bcr) werd
geïnspireerd. Een als luchtkruiser optredende bommenwerper kon volgens Zegers op meerdere
manieren bijdragen aan de luchtverdediging: direct als patrouillerend zwaar bewapend platform de vijand opwachten en verdrijven en indirect door het bombardement van vijandelijke
vliegbases. Bovendien kon de luchtkruiser ook als strategisch verkenningsvliegtuig dienst doen
en zo nodig meteen aanvallend optreden tegen een vijandelijke opmars.
Behalve met het bcr-vliegtuig in Frankrijk en in Nederland schoot het concept van de
luchtkruiser nergens echt wortel. Dat gold niet voor het compromis tussen de luchtkruiser
en het eenpersoons-eenmotorig jachtvliegtuig, dat Fokker handig bedacht met de G.I-jacht
kruiser. Zo’n type verscheen zowel in Frankrijk (Potez 631), Duitsland (Messerschmitt Me 110) als
Groot-Brittannië (Bristol Blenheim). Aan het einde van de jaren dertig kon men niet weten dat al
deze tweemotorige jachtkruisers het in de praktijk van de luchtstrijd tijdens de Tweede Wereld
oorlog, bijvoorbeeld in de Battle of Britain, zouden moeten afleggen tegen de snellere eenmotorige jagers.
Het geringe belang dat in Nederland aanvankelijk aan deze jagers werd gehecht, vond zijn
oorzaak in twee specifiek Nederlandse overwegingen. Ten eerste was de geostrategische situatie van het kleine Nederland van dien aard dat het alarmsysteem voor de luchtverdediging niet
effectief was. Radar was in 1940 weliswaar in het diepste geheim in onderzoek, maar in de jaren
dertig was de luchtverdediging nog geheel afhankelijk van visuele waarneming van vijandelijke vliegtuigen door luchtwachtposten. Vervolgens kostte het starten, naar hoogte klimmen
en opsporen van de vijandelijke vliegtuigen zoveel tijd dat aanvallende bommenwerpers hun
vernietigende werk al hadden gedaan. Een tweede valide overweging was dat de Nederlandse
deskundigen de investering in eenpersoons eenmotorige jagers afraadden, want door de snelheid van de vliegtuig- en motorontwikkeling in de jaren dertig waren deze dure ‘raspaardjes’
snel verouderd en daarna eigenlijk onbruikbaar. Het ministerie van Defensie hechtte daarom
zeer aan ‘manusjes van alles’, ofwel vliegtuigen voor verschillend gebruik; dergelijke toestellen
konden, na voor één taak te zijn verouderd, nog goed dienst doen voor een andere taak, bijvoorbeeld verkenning of opleiding.
Net als elders was de luchtvaart in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw een
indrukwekkende technologische vernieuwing, die de bevolking met groot enthousiasme volgde.
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog veranderde wat begonnen was als luchtsport al
snel in een grootschalig militair optreden in de lucht. Enerzijds had dit een stormachtige technologische ontwikkeling van het vliegtuig als wapensysteem tot gevolg, anderzijds bracht het
dood en verderf, niet alleen aan de fronten, maar ook in de bevolkingscentra. Deze erfenis van de
luchtoorlog uit de Eerste Wereldoorlog zou het gehele Interbellum haar stempel drukken op het
beeld dat de bevolking had van de militaire luchtvaart, met de angst voor luchtbombardementen als dominante factor. Het bleek onmogelijk deze angst met ontwapeningsinitiatieven van de
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Volkenbond of andere internationaal-rechtelijke maatregelen weg te nemen. Toen in 1919 ook in
Nederland – mede door het succes van de elta – de burgerluchtvaart van de grond kwam, was
de geestdrift groot. De overheid zag veel nut in de ontwikkeling van het eigen nationale burger
luchtverkeer, wat werd onderstreept door de vele miljoenen guldens regeringssteun en subsidies die de klm gedurende het hele Interbellum kreeg. Hoewel het reizen per vliegtuig nog maar
voor een enkeling was weggelegd, kon de klm met haar prestaties bogen op grote belangstelling
onder de bevolking. Vooral de mede met particulier (financieel) initiatief gestimuleerde ontwikkeling van de vliegroute naar Nederlands-Indië en de spectaculaire vluchten van vliegtuigen als
de ‘Postduif ’ (1927), de ‘Pelikaan’ (1933) en de ‘Uiver’ (1934) ontlokten een gevoel van nationale
trots aan de Nederlandse samenleving.
Het Nederlandse luchtwapen kon vrijwel niet meeprofiteren van deze nationale luchtvaart
trots. Als onderdeel van het weinig populaire leger, door de aanhoudende bezuinigingen op de
defensieuitgaven klein gehouden en door meerdere politieke partijen als nutteloos bestempeld,
kreeg de lva weinig gelegenheid zich positief te profileren. Daarnaast was er bij de legerleiding
weinig animo om naar een goed uitgerust luchtwapen te streven, want in de ogen van de militaire top stond het luchtwapen door de kostbare en snel verouderende vliegtuigen vooral gelijk
aan geldverspilling. Terwijl artilleriestukken enkele decennia mee konden, waren vliegtuigen na
tien jaar al hopeloos verouderd. De opkomst van het nazi-bewind in Duitsland en de daardoor
toegenomen kans op oorlog maakte het Nederlandse volk pas bewust van de noodzaak de luchtverdediging te versterken. Na 1935 ontstond er een geleidelijke politieke consensus omtrent de
modernisering van het luchtwapen.

Vijftien verloren jaren
Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen dat het luchtwapen na de Eerste Wereldoorlog
twintig jaar de tijd had om zich op de algemene mobilisatie van augustus 1939 voor te bereiden. Maar deze schijn bedriegt. De opbouw van het luchtwapen begon in de jaren twintig hoopvol. De hoofdschotel van het oefenprogramma bestond uit de verkennings- en waarnemingsdienst, conform de beperkte taakstelling. Het op zich verstandige aanschafbeleid van jaarlijkse
bestellingen van kleine series moderne vliegtuigen werd in de eerste helft van de jaren twintig
goed nageleefd, met als resultaat een professionalisering van de opleiding van luchtvarend personeel. Rond 1925 kon een oorlogsorganisatie voor de lva worden gedefinieerd die op termijn
voorzag in de mobilisatie van een luchtwapen met 168 vliegtuigen in de eerste lijn en een personele omvang van 2.250 man, voor driekwart bestaand uit reservisten en dienstplichtigen met
groot verlof. Vanaf 1922 werd de lva evenwel getroffen door de kortingen op de defensieuitgaven, met als gevolg dat het jaarlijks budget tot in het midden van de jaren dertig geen groei
meer vertoonde. Op de vredessterkte van rond zeshonderd man werd constant beknibbeld en
aan de rechtspositie werd getornd. De door de snelle technologische ontwikkeling sterk stijgende vliegtuigprijzen en toegenomen exploitatiekosten konden evenmin worden opgevangen. Hoewel het aantal vlieguren in de jaren twintig verdrievoudigde, ging dit gepaard met
steeds meer bezuinigingsmaatregelen. Opgeleide vliegers gingen vanaf 1924 al na een jaar in de
reserve, wat een groot, relatief onervaren reservebestand opleverde, met een uiterst kleine ervaren beroepskern op Soesterberg. Ook liep het jaarlijks te bestellen aantal vliegtuigen aanzienlijk
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terug, waardoor de beoogde oorlogsorganisatie niet kon worden gevuld en er veroudering van
het materieel optrad.
Deze neerwaartse trend werd in de eerste helft van de jaren dertig nog versterkt doordat de
economische crisis in de defensiebudgetten doorwerkte. Bovendien kreeg het luchtwapen te
maken met een interne crisis als gevolg van de afsplitsing van het Luchtvaartbedrijf van de lva.
Terwijl de contouren van een toekomstige luchtoorlog steeds duidelijker werden en er internationaal geen overeenstemming mogelijk bleek over wapenbeheersing in de lucht, kromp de
organisatie van het Nederlandse luchtwapen tot beneden een aanvaardbaar niveau. Dat gaf de
regering achteraf ook toe. Er werden nauwelijks nieuwe vliegtuigen aangeschaft en de vlieg
opleiding leed onder de toenemende mankementen aan de verouderde vliegtuigen, wat het
moreel aantastte. De wrijving tussen lva en lvb zorgde ondertussen voor een gezagscrisis en
een voortijdige commandowisseling. In operationele zin stelde het Nederlandse luchtwapen
anno 1935 dan ook niet veel voor. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het fundament
waarop in 1935 de modernisering en uitbreiding van dat luchtwapen moest worden gerealiseerd,
door een samenspel van meedere oorzaken uitermate zwak was, zowel in organisatorische zin
als in personeel en materieel opzicht. De politieke verantwoordelijkheid hiervoor lag voor een
groot deel bij de twee katholieke bewindslieden, Lambooy en Deckers. Zij lieten tussen 1926 en
1935 de bezuinigingen prevaleren en hadden daardoor weinig oog voor de grotere internationale
rol van het luchtwapen. De urgente militaire adviezen voor de versterking van de luchtverdediging van Nederland lieten deze ministers onbeantwoord.

De aandacht afgeleid door Douhet
Met de komst van Colijn als bewindsman op Defensie en de generaals Reijnders en Raaijmaakers
op sleutelfuncties waarin zij directe invloed hadden op de modernisering van het luchtwapen,
werd er vanaf 1936 krachtig inhoud gegeven aan de ontstane politieke consensus voor de versterking van de luchtverdediging. In het tienjarenplan voor het luchtwapen – later vierjarenplan –
dat Raaijmaakers in opdracht van Colijn opstelde, voerde de aanschaffing van luchtkruisers de
boventoon. Hoewel de geplande zeventig luchtkruisers slechts zeventien procent van het aantal
aan te schaffen vliegtuigen vormden, was hiermee de helft van de kosten gemoeid. Bovendien
kostte de ontwikkeling en de productie van de Fokker T.V-luchtkruiser de nodige hoofdbrekens
en was het toestel al verouderd voor de eerste vlucht. Het is opmerkelijk dat Colijn, Reijnders en
Raaijmaakers zich zo lieten leiden door de adviezen van één enkele stafofficier, Johan Zegers,
die al sinds het begin van de jaren dertig pleitte voor luchtkruisers. Pas begin 1938 ontstond
grote twijfel over het nut van luchtkruisers, zowel in het hoofdkwartier van het Veldleger en de
Generale Staf als op het departement van Defensie. Door deze twijfel besloot de nieuwe minister
Van Dijk het bij één bomva te laten en verder geen luchtkruisers meer aan te schaffen. Omdat
hierdoor twee kostbare jaren verloren gingen en bovendien veel geld en energie in de ontwikkeling van en de uitrusting met luchtkruisers was gestoken, rijst de cruciale vraag hoe het kon
gebeuren dat het legerbestuur zo meeging in dit denkbeeld.
Zegers was één van de weinige officieren die in de jaren dertig de internationale literatuur
over de ontwikkeling van de luchtstrijdkrachten goed bestudeerde. Hier moet wel voorop worden gesteld dat de toekomst van het luchtwapen uiterst ongewis was en ook in de grote buur294
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landen verschillend werd gezien. Daar speelde het offensief optreden met bommenwerpers een
belangrijke rol, overeenkomstig de theorieën van Douhet. Voor Zegers diende de aanpassing van
de offensieve bommenwerper aan het defensieve karakter van de Nederlandse landsverdediging
– via het concept van de luchtkruiser – meedere doelen. Allereerst kon daarmee een oplossing
worden geboden voor het luchtverdedigingsprobleem, waarin het toenmalige alarmsysteem met
eenmotorige jachtvliegtuigen in het beperkte Nederlandse luchtruim niet meer effectief was.
Daarnaast leverde het concept van de luchtkruiser als ‘manusje van alles’ ook mogelijkheden op
voor strategische verkenningen en zelfs voor tactische bombardementen. Ten slotte kon met het
optreden van dergelijke vliegtuigen – overeenkomstig de opvattingen van Douhet – het streven
naar verzelfstandiging van het luchtwapen kracht worden bijgezet. Aanvankelijk kreeg Zegers
alleen van zijn voorganger en oud-commandant Van Santen – een fervent voorstander van jachtvliegtuigen – een inhoudelijk weerwoord. Vooral Zegers’ rol in de commissie-Kan, die over de
uitrusting van de Indische militaire luchtvaart met bommenwerpers adviseerde, bezorgde hem
evenwel een onaantastbare positie als militair luchtvaartdeskundige. Als minister van Koloniën
had Colijn voor de Indische luchtverdediging al bommenwerpers besteld, toen hij Raaijmaakers
in maart 1936 opdracht gaf tot het ontwerpen van het tienjarenplan voor de modernisering van
het luchtwapen in het moederland. Als belangrijkste stafofficier van de Inspecteur Militaire
Luchtvaart kon Zegers met het luchtkruiserconcept dus een belangrijk stempel drukken op
het tienjarenplan. Raaijmaakers, Reijnders en Colijn accepteerden dat achtereenvolgens zonder meer. Hier wreekte zich ook het gebrek aan luchtvaartdeskundigheid in de Generale Staf en
op het departement van Defensie. Dat er eind 1937 bij Fokker G.I-jachtkruisers werden besteld,
was vooral te danken aan kolonel Best, die zijn aanvankelijke enthousiasme voor de luchtkruiser
in 1937 onder druk van de internationale ontwikkelingen verloor en een krachtig pleidooi voor
moderne snelle jachtvliegtuigen ging houden. Hij greep dit geavanceerde ontwerp van Fokker
aan als een goed compromis tussen een zware en langzame luchtkruiser en het snelle éénmotorige jachtvliegtuig. Na zijn aantreden als commandant Luchtverdediging in november 1938
werd Best de regisseur bij uitstek voor de verdere uitvoering van de moderniseringsplannen en
kwam er een einde aan de uiteenlopende opvattingen binnen het luchtwapen. Die verschillen
van inzicht tussen de leidinggevende officieren van het luchtwapen hebben – zoveel is zeker – in
een cruciaal tijdsgewricht een remmende invloed gehad op de ontwikkeling van het luchtwapen
voor de luchtverdediging.
Aan de andere kant moet worden bedacht dat de superioriteit van de nieuwe generatie eenpersoons-eenmotorige jachtvliegtuigen, zoals de Britse Hurricane en Spitfire en de Duitse Messerschmitt Bf-109, pas in 1937-1938 duidelijk werd. Vanaf dat moment verschoof ook in die landen de prioriteit pas van bommenwerpers naar jagers. In dat opzicht week de gang van zaken
in Nederland daar niet zo ver vanaf. Als klein land kon Nederland trouwens ook niet veel anders
dan trendvolger zijn en stond het met zijn beperkte middelen voor lastige keuzes. Niettemin
moet achteraf worden geconcludeerd dat Zegers’ fixatie op de theorieën van Douhet, met het
streven naar zelfstandigheid van het Nederlandse luchtwapen in het achterhoofd, remmend
heeft gewerkt op de modernisering en uitbreiding van de lva. Daardoor werd de opbouw van de
luchtverdediging met jachtvliegtuigen met ruim twee jaar vertraagd en zat de Nederlandse luchtmacht bij de mobilisatie van 1939 opgescheept met een afdeling verouderde bommenwerpers. De
afloop was noodlottig: van de drieëndertig gesneuvelde luchtvarenden in de meidagen van 1940
behoorden er negentien (58 procent) tot de bemanningen van de T.V-bommenwerpers.
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De problematische relatie met de nationale vliegtuigindustrie
De uitrusting met deugdelijk en modern vliegend materieel is voor een luchtwapen van levensbelang. Het neutrale Nederland ondervond in de Eerste Wereldoorlog de nadelen van de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers van vliegtuigen en motoren. Het streven van de regering naar vliegtuigbouw in eigen land was nauwelijks succesvol door gebrek aan grondstoffen
en goede knowhow. Prof. ir. L.A. van Royen, die in de oorlog het Munitiebureau had geleid,
speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart
(rsl) in 1919. De rsl ging fungeren als kennisbank voor het ontwerpen, beproeven en gebruiken
van vliegtuigen. Om de slechte ervaringen met de vliegtuigproductie tijdens de oorlog in de
toekomst te vermijden, zette Van Royen de Staatscommissie inzake Luchtvaart aan de regering
te adviseren in vredestijd de instandhouding van de vliegtuigindustrie te stimuleren. De vliegtuigindustrie was aan het begin van de jaren twintig ingrijpend veranderd. De beide succesvolle
vliegtuigbouwers Fokker en Koolhoven, van wie tijdens de oorlog grote aantallen ontwerpen in
Duitsland respectievelijk Groot-Brittannië gebouwd waren, waren in Nederland teruggekeerd.
Fokker had de rol van Trompenburg overgenomen, zijn N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek
in Amsterdam gevestigd en vervolgens een groot deel van zijn vliegtuigvoorraad aan de verschillende onderdelen van de Nederlandse militaire luchtvaart geleverd. Met ontwerpen van Koolhoven trachtte de Haagse Nationale Vliegtuig Industrie in de jaren twintig tevergeefs Fokker als
hofleverancier aan de militaire vliegdiensten en de klm te beconcurreren.
Van echte staatssteun aan de vliegtuigindustrie, zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk, wilde
de Nederlandse overheid niets weten. Wel was zij bereid de vliegtuigbestellingen voor de overheid
en de door de staat gesubsidieerde klm waar enigszins mogelijk bij de nationale industrie te plaatsen. Dit systeem werkte in de jaren twintig redelijk goed, omdat de vliegtuigen van Fokker technologisch vooraan stonden in de wereld en de kleine bestellingen voor Nederland konden worden
aangevuld met ruime export. Aan het eind van de jaren twintig liep de uitvoer echter terug en deed
Fokker voor de financiering van de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigtypes tevergeefs een beroep
op de overheid. Hoewel het achterwege blijven van staatssteun zeker niet de enige oorzaak was
van de malaise bij Fokker in het begin van de jaren dertig, is het zeker ook daaraan toe te schrijven dat de fabriek technologische achterstand opliep. Dit werd manifest toen de klm in Amerika geheel metalen vliegtuigen ging kopen. Het onderzoek naar de mogelijke nationalisatie van
Fokker door de commissie-Van Doorninck leidde tot niets; de regering was immers niet overtuigd
van de noodzaak. Het onderzoek duurde bovendien zo lang dat het werd ingehaald door de vanaf
1935 verbeterde vooruitzichten voor de vliegtuigindustrie, een gevolg van de uitbreidings- en
moderniseringsplannen voor het Nederlandse luchtwapen. Daarin bleek zelfs ruimte voor Koolhoven om als concurrent van Fokker op te treden, wat Raaijmaakers stimuleerde.
Dankzij de forse bestellingen van de overheid en een vernieuwing van het management bij Fokker wist deze vliegtuigfabriek na 1935 tot op zekere hoogte weer aan te haken bij de technologische
vernieuwing elders in de wereld, waarvan de G.I-jachtkruiser een voorbeeld was. Desondanks konden de jachtvliegtuigontwerpen van Fokker en Koolhoven niet wedijveren met de geavanceerde
types die eind jaren dertig in Groot-Brittannië en Duitsland werden ontwikkeld. Voor een deel
werd dat veroorzaakt doordat het neutrale Nederland niet de nieuwste motoren van 1.000 pk en
hoger geleverd kreeg. Dat raakt aan de achilleshiel van de Nederlandse vliegtuigindustrie, want
noch in de Eerste Wereldoorlog, noch in het Interbellum was het technologisch en economisch
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mogelijk gebleken in eigen land vliegtuigmotoren te ontwikkelen en te produceren. In dat opzicht
bleef Nederland afhankelijk van enkele grote buitenlandse producenten van vliegtuigmotoren.
De vliegtuigaanschaffingen voor de lva verliepen tot aan 1937 geheel volgens het regeringsbeleid: met uitzondering van één acrobatievliegtuigje uit Duitsland waren alle vliegtuigen bij
de Nederlandse industrie gekocht. Met uitgebreide vliegtuigbestellingen in het kader van het
vierjarenplan voor de boeg, stelde de regering in mei 1937 het Regeeringscommissariaat voor de
Economische en Industrieele Oorlogsvoorbereiding in, met als opdracht de Nederlandse industrie zoveel mogelijk te betrekken bij de herbewapening. Hier zaten meerdere beweegredenen
achter. Ten eerste was het een voortzetting van het sinds begin jaren twintig gevoerde beleid
om het defensiegeld in eigen land te besteden. Dat kon de werkgelegenheid bevorderen – niet
onbelangrijk na de crisisjaren – en de vliegtuigindustrie via een goede bezetting levensvatbaar
houden. Ten tweede was er de reële zorg dat Nederland bij bestellingen in het buitenland achteraan moest aansluiten bij de al met orders overstelpte wapenindustrie. Via het parlement waarschuwden de Nederlandse vliegtuigbouwers bovendien dat Nederland in het buitenland nooit
het nieuwste militaire materieel – dat die landen immers voor zichzelf hielden – zou kunnen
verwerven. Fokker maakte van deze omstandigheid gebruik door zijn prijzen vanaf 1937 behoorlijk op te schroeven, wat minister Van Dijk, op aanraden van het Regeeringscommissariaat maar
tegen de zin van Soesterberg in, ertoe bracht uit concurrentieoverwegingen ook aan Koolhoven
belangrijke orders te gunnen.
De technologische en industriële basis van de Nederlandse vliegtuigindustrie was echter
dermate smal dat de ontwikkeling van de nieuwste types, niet alleen voor de landmacht, maar
ook voor de marine en de koloniën, veel tijd en capaciteit vergde. Daar kwam nog bij dat het
Luchtvaartbedrijf, dat weliswaar onder de verantwoordelijkheid maar op grote afstand van de
minister van Defensie opereerde, tal van bijzondere eisen en voorschriften hanteerde en aan
bureaucratische aanschafprocedures vasthield, ook toen de tijd zeer begon te dringen.
Minister Van Dijk moest menigmaal kiezen tussen de adviezen van de militaire autoriteiten
om in het buitenland snel vliegtuigen ‘van de plank’ te kopen en de druk vanuit het parlement en
vanuit het Regeeringscommissariaat om de benodigde vliegtuigen in Nederland te ontwikkelen
en te produceren. Bovendien liet deze minister zich leiden door een diep gewortelde neiging
naar de ‘goedkoopste’ in plaats van de ‘snelste’ oplossing, daarbij ruim de tijd nemend voor zijn
beslissing. Het blijft evenwel speculeren of snelle aanschaf van vliegtuigen in het buitenland
daadwerkelijk zou hebben geresulteerd in een grotere gevechtsgereedheid van het luchtwapen
bij de algemene mobilisatie van augustus 1939.

Een te smalle personele basis
In tegenstelling tot de al onmiddellijk na 1935 ingezette modernisering en uitbreiding van het
vliegend materieel, kreeg de opbouw van een degelijk personeelsbestand van het luchtwapen
niet meteen de volle aandacht. Zoals eerder aangegeven was de basis waarop in 1935 moest
worden opgebouwd uitermate smal. Terwijl het Defensiefonds al in 1936 en 1937 leidde tot
een forse uitbreiding van het materieelbudget, steeg het personeelsbudget in die jaren slechts
marginaal. Pas op 1 juli 1937 werd de uiterst platte organisatie van de lva iets aangepast om
wat meer kaderfuncties te creëren. Het duurde tot eind 1938 voordat de vredessterkte voor het
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Wapen der Militaire Luchtvaart werd vastgesteld op een zodanig niveau dat er in vredestijd een
parate luchtmacht van zeventig vliegtuigen was, ofwel ruim een kwart van de beoogde oorlogssterkte. De vulling van deze vredesorganisatie zou geruime tijd in beslag nemen en werd
ingehaald door de mobilisatie van het luchtwapen in het kader van de bo-uv van april 1939.
Het resultaat was dat het gemobiliseerde luchtwapen grotendeels bestond uit slecht geoefende
reservisten en onervaren dienstplichtigen. Bovendien was bijzonder laat begonnen met de opleiding van voldoende vliegers, zodat het vliegerbestand voor het overgrote deel uit reservisten
was opgebouwd. Behalve een klein aantal reserveofficieren-waarnemer, dat in 1938 en 1939 in
beroepsdienst overging, telde het waarnemersbestand alleen maar reservisten. De tot waarnemer opgeleide beroepsofficieren waren namelijk hard nodig bij de mobilisatie van de eenheden van het Veldleger. Met veel kunst en (letterlijk) vliegwerk konden de in 1939 gemobiliseerde
luchtstrijdkrachten – op dat moment slechts de helft van de beoogde sterkte – van voldoende
geoefende bemanningen worden voorzien. Ten opzichte van de maatregelen voor de versterking van de materiële component van het luchtwapen, die de instelling van het Defensiefonds
mogelijk maakte, moet de personeelsopbouw als ‘te laat en ontoereikend’ worden gekenschetst.
De personeelsopbouw moest namelijk worden bekostigd uit de ‘gewone begroting’, die pas na
de wijziging van de Dienstplichtwet in 1938 een stijging van de personeelsbudgetten te zien gaf.

Ten slotte
Het resultaat van de hier beschreven inspanningen was dat de modernisering en uitbreiding van
het Nederlandse luchtwapen ten tijde van de algemene mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht in augustus 1939, ondanks vier jaar hard werken, nog maar voor de helft was gerealiseerd en een moderne luchtverdediging vrijwel niet bestond. Zelfs al zou de materiële uitrusting
van het luchtwapen tijdig zijn gerealiseerd, dan nog is het de vraag of er voldoende personeel
beschikbaar zou zijn geweest. Het luchtwapen was in de loop der jaren zowel in de lucht als op
de grond zo afhankelijk geworden van nauwelijks getrainde reservisten en dienstplichtigen en
er was zo laat begonnen met de uitbreiding van het beroepskader, dat zelfs de beperkte organisatie die al met de bo-uv van april 1939 werd gemobiliseerd nog vele maanden training nodig had
gehad om de operationele status te bereiken.
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272 na 2.13.85, inv. 374: Brief C.lvd aan minister
van Defensie van 5 mei 1939, nr. Lv79 Zeer
Geheim.
273 na 2.13.85, inv. 374: Regeling ministerie van
Defensie van 7 juni 1939, IIIe Afd. B, nr. 155.
274 na 2.13.85, inv. 375: Brief C.lvd aan minister
van Defensie van 14 juli 1939, nr. Lv190 Zeer

NOTEN

275
276
277
278

279
280

Geheim en brief D-lvb van 17 juli 1938, nr. 160
Geheim.
Collectie nimh: Brief C-lva aan cgs van 17
juni 1919, nr. 1400 Zeer Geheim.
Mededeling J. Hellendoorn, 12 november 2008.
Collectie nimh, dossier Van Heijst: k.b. van 16
december 1938, nr. 45.
na 2.13.85, inv. 373: Brief C.lvd aan C-Luchtvaart
brigade van 25 januari 1939, nr. Lv27 Zeer
Geheim; brief van de C-Luchtvaartbrigade
aan de C.lvd van 7 februari 1939, nr. 43 P Zeer
Geheim en brief C.lvd aan de C-Luchtvaartbrigade van 8 maart 1939, nr. Lv27 Zeer Geheim.
na 2.13.85, inv. 373: Brief C.lvd van 19 april
1939, nr. Lv112 Zeer Geheim.
Collectie nimh, dossier F.A. van Heijst: k.b.
van 1 september 1939, nr. 52.

327

AFKORTINGEN
ahk
a.i.
ap
arp
arva
ava
bcr
bef
besva
bomva
bo-uv
bsa
ch.g.s.
chu
cie
c.l.v.a.
c.lvd.
co.lvd.
cow
ct.lu.a.
dev
d.l.v.b.
elta
fai
hkv
hs
icar
idflieg
iml
java
k.b.
klm
kma
knil
knilm
knmi
knvvl
kogenluft
la
lbo
lmg
AFKORTINGEN

Algemeen Hoofdkwartier
(Staatsbedrijf der) Artillerie Inrichtingen
Air Publication
Anti-Revolutionaire Partij
Artillerie Vliegtuigafdeeling
Artillerie Vliegtuigafdeeling
Bombardement, Combat et Reconnaissance
British Expeditionary Force
Beschermings Vliegtuigafdeeling
Bombardeer Vliegtuigafdeeling
Buitengewone Oproeping Uitwendige Veiligheid
British Small Arms Company
Chef van de Generale Staf (ook geschreven als cgs)
Christelijk-Historische Unie
Compagnie
Commandant Luchtvaartafdeeling (ook geschreven als C-lva)
Commandant Luchtverdediging
Commando Luchtverdediging
Centraal Orgaan ter voorziening in de behoefte van de Weermacht
Commandant Luchtdoelartillerie
Dienst Etappen en Vervoer (van de Generale Staf )
Directeur Luchtvaartbedrijf (ook geschreven als D-lvb)
Eerste Luchtverkeers Tentoonstelling Amsterdam
Federation Aéronautique Internationale
Hoofdkwartier Veldleger
Hispano Suiza
Internationaal Concours Aviatique Rotterdam
Inspektion der Fliegertruppe
Inspecteur der Militaire Luchtvaart
Jacht Vliegtuigafdeeling
Koninklijk Besluit of Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en de Koloniën
Koninklijke Militaire Academie
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (vanaf 1925)
Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Kommandierender General der Luftstreitkräfte
Luchtvaartafdeeling (aanvankelijk gebruikt, ook in Indië)
Legerplaats bij Oldebroek
Luft Maschinengewehr
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lua
lva
lvb
lvd
lvr
lvt
lz
mbva
ml
mld
m.v.d.
m.v.m.
m.v.o.
na
nimh
nll
nls
nsb
nvi
nvnv
nvv
NVvL
ohl
oil
olz
ptt
pva
raf
rfc
rksp
rm
rmwo
rnas
rld
rsl
sdap
sova
stratverva
Stuka
td
tva
usaf
va
vb
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Luchtdoelartillerie
Luchtvaartafdeeling
Luchtvaartbedrijf
Luchtverdediging
Luchtvaartregiment
Luchtvaarttroepen
Luftschiff Zeppelin
Mitrailleer- en Bombardeer-vliegtuigafdeeling
Militaire Luchtvaart
Marineluchtvaartdienst
Minister van Defensie
Minister van Marine
Minister van Oorlog
Nationaal Archief Den Haag
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Nationaal Luchtvaart Laboratorium
Nationale Luchtvaartschool
Nationaal-Socialistische Beweging
N.V. Nationale Vliegtuigindustrie (Den Haag)
N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek (Fokker)
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Oberste Heeresleitung
Oost-Indisch Leger (tot 1925)
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
(Staatsbedrijf der) Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Proefvliegtuigafdeeling
Royal Air Force, de Britse luchtmacht
Royal Flying Corps
Rooms-Katholieke Staatspartij
Reichsmark
Ridder Militaire Willems Orde
Royal Naval Air Service
Rijks Luchtvaartdienst
Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Speciale Opdrachten Vliegtuigafdeeling
Strategische Verkennings Vliegtuigafdeeling
Sturzkampfflugzeug
Technische Dienst
Tactische Verkennings Afdeeling
United States Air Force
Vliegtuigafdeeling
Vrijheidsbond

AFKORTINGEN

vdb
veldva
verva
vestingva
vlg
vobo

AFKORTINGEN

Vrijzinnig Democratische Bond
Veld Vliegtuigafdeeling
Verkennings Vliegtuigafdeeling
Vesting Vliegtuigafdeeling
Vliegtuiggroep
(Bureau) Voorziening Behoefte Oorlogstijd (van de Generale Staf )
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BIJLAGE I
MINISTERS VAN OORLOG EN DEFENSIE 1910-1939

Kabinet-Heemskerk (11 februari 1908 tot 29 augustus 1913)
Luitenant-generaal b.d. F.H.A. Sabron (tot 27 juli 1909)
Generaal-majoor W. Cool (tot 4 januari 1911)
H. Colijn
Kabinet-Cort van der Linden (29 augustus 1913 tot 9 september 1918)
Generaal-majoor N. Bosboom (tot 15 mei 1917)
Kapitein-ter-zee J.J. Rambonnet (ad interim tot 15 juni 1917)
Jhr. mr. B.C. de Jonge
Eerste kabinet-Ruys de Beerenbrouck (9 september 1918 tot 18 september 1922)
Luitenant-kolonel b.d. Jhr. mr. J.A.A. Alting von Geusau (tot 5 januari 1920)
Jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (ad interim tot 31 maart 1920)
Luitenant-Generaal W.F. Pop (tot 28 juli 1921)
J.J.C. van Dijk
Tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck (18 september 1922 tot 4 augustus 1925)
J.J.C. van Dijk
Eerste kabinet-Colijn (4 augustus 1925 tot 8 maart 1926)
Majoor b.d. J.M.J.H. Lambooy
Eerste kabinet-De Geer (8 maart 1926 tot 10 augustus 1929)
Prof. ir. L.A. van Royen (tot 24 april 1926)
Majoor b.d. J.M.J.H. Lambooy (minister van Defensie vanaf 1 september 1928)
Derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck (10 augustus 1929 tot 26 mei 1933)
Dr. L.N. Deckers
Tweede kabinet-Colijn (26 mei 1933 tot 31 juli 1935)
Dr. L.N. Deckers
Derde kabinet-Colijn (31 juli 1935 tot 24 juni 1937)
Dr. L.N. Deckers (tot 2 september 1935)
Dr. H. Colijn (ad interim)
Vierde kabinet-Colijn (24 juni 1937 tot 25 juli 1939)
Dr. J.J.C. van Dijk
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Vijfde kabinet-Colijn (25 juli 1939 tot 10 augustus 1939)
Dr. J.J.C. van Dijk
Tweede kabinet-De Geer (vanaf 10 augustus 1939)
Luitenant-kolonel A.Q.H. Dijxhoorn
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BIJLAGE II
CHEFS VAN DE GENERALE STAF 1910-1939

Generaal-majoor C.J. Snijders (waarnemend cgs tot 1 juli 1910; benoemd op 1 juli 1910; bevorderd
tot luitenant-generaal m.i.v. 31 maart 1911; benoemd tot Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
m.i.v. 31 juli 1914; bevorderd tot generaal m.i.v. 9 augustus 1914; ontslag per 9 november 1918)
Luitenant-generaal W.F. Pop (waarnemend Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 11
november 1918 tot 15 november 1919; Chef Generale Staf m.i.v. 7 december 1918; ontslag per 30
maart 1920 i.v.m. benoeming tot minister van Oorlog)
Kolonel C. van Tuinen (waarnemend cgs van 31 maart 1920 tot 31 juli 1920)
Generaal-majoor J.H. van der Hegge Zijnen (waarnemend cgs van 1 augustus 1920 tot 1 oktober
1920; ontslag en bevorderd tot luitenant-generaal per 1 februari 1922)
Generaal-majoor M.D.A. Forbes Wels (benoemd per 1 februari 1922; bevorderd tot luitenant-generaal m.i.v. 16 maart 1922; ontslag per 1 november 1925)

Generaal-majoor P.J.H. van der Palm (benoemd per 12 november 1925; bevorderd tot luitenant-generaal m.i.v. 6 mei 1926; ontslag per 1 mei 1929)
Generaal-majoor H.A. Seyffardt (benoemd per 1 mei 1929; bevorderd tot luitenant-generaal m.i.v.
2 mei 1930; ontslag per 1 mei 1934)
Generaal-majoor I.H. Reijnders (benoemd per 1 mei 1934; bevorderd tot luitenant-generaal m.i.v.
1 november 1935; benoemd tot Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht per 28 augustus 1939;
bevorderd tot generaal m.i.v. 30 augustus 1939; ontslag per 5 februari 1940)
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BIJLAGE III
COMMANDANTEN VAN HET LUCHTWAPEN 1913-1939

Kapitein der Genie H. Walaardt Sacré (benoemd tot C-lva per 1 juli 1913; bevorderd tot majoor
m.i.v. 1 januari 1917; eervol ontslag per 1 november 1919)
Kapitein van de Generale Staf J.H. Hardenberg (benoemd tot C-lva per 1 november 1919; bevorderd tot majoor m.i.v. 1 november 1921, tot luitenant-kolonel m.i.v. 1 februari 1925, tot kolonel
m.i.v. 16 januari 1929; eervol ontheven per 31 oktober 1929)
Majoor van de Generale Staf J.J. van Santen (benoemd tot C-lva per 31 oktober 1929; bevorderd tot
luitenant-kolonel m.i.v. 1 november 1931; eervol ontheven per 1 november 1933)
Luitenant-kolonel van de Generale Staf P.W. Best (benoemd tot C-lva per 1 november 1933; bevorderd tot kolonel m.i.v. 1 november 1934; eervol ontheven per 31 maart 1937 en bevorderd tot generaal-majoor; belast met de voorbereiding van het Commando Luchtverdediging per 1 juli 1938;
benoemd tot C-lvd per 1 november 1938; bevorderd tot luitenant-generaal m.i.v. 1 september
1939; eervol ontslag per 14 mei 1940)
Luitenant-generaal der Genie b.d. M. Raaijmaakers (benoemd tot Inspecteur der Militaire Luchtvaart per 5 april 1935; eervol ontslag per 1 november 1938)
Luitenant-kolonel F.A. van Heijst (benoemd tot C-lva per 31 maart 1937; eervol ontheven en
benoemd tot waarnemend Inspecteur der Militaire Luchtvaart, tevens C-Luchtvaartbrigade per
1 november 1938; bevorderd tot kolonel m.i.v. 1 september 1939; eervol ontslag per 14 mei 1940)
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BIJLAGE IV
OVERZICHT SLACHTOFFERS LUCHTVAARTONGEVALLEN

Onderstaande (reserve)militairen van de Nederlandse militaire luchtvaart verloren hun leven bij
een luchtvaartongeval in de periode van 1913 tot en met 9 mei 1940:
Datum

Naam

Rang

Plaats ongeval

03-07-1914
01-11-1918
01-11-1918
01-11-1918
01-11-1918
14-05-1919
14-05-1919
24-11-1919
24-11-1919
07-04-1920
08-04-1920
22-06-1920
05-04-1923
24-04-1924
14-04-1925
14-04-1925
25-06-1925
19-01-1926
19-01-1926
15-03-1926
15-03-1926
09-07-1926
28-07-1926
22-08-1927
02-07-1928
17-04-1929
20-04-1929
09-07-1929
09-07-1929
15-07-1930
04-08-1931
31-08-1931
06-12-1931

G.D. Spandaw
J.P. van Oosten
B. van Doorn
E.T. Schoppenhauer
O.H.F. de Greef
A.C. Perk
J.G.C. Duinker
C. Land
M.C. van Dijk
H.F. van den Bos
F.H.J. Quant
E.J. Need
H.P.J. Sleeuw
A.P.J. Pijl
J. Verschuur
G.M.R. van Weijnen
H. Klunder
L.J.A. van Hartjesveld
M. Vos
A.M.L.H. Janssen
B. van de Kamp
A.C. de Vree
C. Dumerniet
J.L.A.M. Brunklaus
W.A.J. van Lieshout
J.J.F. Kimmijzer
J. Schottee de Vries
D.B. Brugma
A.S. Flick
C.F.Th. Elout
A.L.J. van Poeteren
J. Dalderop
J. van Onlangs

1e lt-vl knil
1e lt-vl
res. 2e lt-wnr
res. sgt-ll-vl
res. sgt-vl
1e lt-wnr
1e lt-vl
1e lt-vl
1e lt-vl
kpl-wkm
1e lt-vl knil
sgt-vl
sgt-vl
sgt-vl (klm)
sgt-ll-vl
res. sgt-ll-vl
sgt-vl (klm)
sgt-vl
sgt-vl
sgt-vl
res. sgt-vl
sgt-vl (klm)
sgt-ll-vl
res. sgt-vl (klm)
sgt-vl
res. 2e lt-ll-vl
res. 2e lt-ll-vl
1e lt-vl
sgt-vl
res. sgt-vl
res. sgt-ll-vl
sgt-vlm
res. 1e lt-vl (klm)

Soesterberg
Soesterberg
Soesterberg
Soesterberg
Soesterberg
Oldenburg (D)
Oldenburg (D)
Soesterberg
Soesterberg
Schiphol
Schiphol
Venlo
Baarn
Het Kanaal
Soesterberg
Soesterberg
Locquignol (F)
Katwijk
Katwijk
Beuningen
Beuningen
Wolverthem (B)
Soesterberg
Seven Oaks (GB)
Grave
Venlo
Venlo
Huisduinen
Huisduinen
Soesterberg
Soest
Bergambacht
Bangkok (Siam)
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06-12-1931
25-04-1932
07-09-1932
12-10-1933
12-10-1933
12-10-1933
12-10-1933
20-12-1934
20-12-1934
06-04-1935
06-04-1935
20-07-1935
05-09-1935
24-01-1936
24-01-1936
21-08-1936
21-08-1936
19-01-1937
28-07-1937
28-07-1937
06-10-1937
14-11-1938
14-11-1938
09-12-1938
22-11-1939
04-01-1940
22-01-1940
22-01-1940
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Th. Wiersma
J.G. Ligthart
L.T.C.J.M. van Hootegem
Jhr. H.J.M. van Asch van Wijk
Jhr. A.J.M. van Coehoorn van Sminia
W.C. van Hardeveld
B. Vermeulen
W.M.O.A. Beekman
J. Steenbergen
E.A.J. Prillwitz
P. Soer
J.S.W. van der Feijst
Jhr. G. Sandberg
E. Segboer
H.F. van Enst
G.C. Koeze
J.P.J. Lemstra
A.R. Somer
C. Gering
C.T.R. Steensma
F.M. Stork
W. van Gemeren
J.J.E. Duimelaar
A. van der Sijde
J.J. Clinge Doorenbos
Th.H.J. Coppers
J.J. Schott
D.H. Janzee

sgt-vl (klm)
sgt-vl
res. 1e lt-vl
res. 1e lt-vl
res. 2e lt-vl
sgt-vl
opzichter 3e klas
sgt-vl (klm)
res. sgt-vl (klm)
res. 1e lt-vl (klm)
sgt-vl (klm)
res. sgt-vl (klm)
1e lt-vl (Fokker)
res. 2e lt-vl
res. 2e lt-ll-vl
res. sgt-vl
res. sgt-ll-vl
res. 1e lt-vl (nls)
res. 2e lt-vl (klm)
res. 2e lt-vl (klm)
res. 1e lt-vl (klm)
kap-vl (gedet. klm)
sgt-vl (klm)
res. 2e lt-vl
res. sgt-vl
res. 1e lt-vl (Koolhoven)
res. 1e lt-vl (klm)
res. 2e lt-vl (klm)

Bangkok (Siam)
Soesterberg
Soesterberg
Lienden
Lienden
Lienden
Lienden
Rutbah (Irak)
Rutbah (Irak)
Brilon (D)
Brilon (D)
S. Giacomoo (Zw)
Ankara (T)
Rhoon
Rhoon
Hilversum
Hilvesum
Senlis (F)
Brages (B)
Brages (B)
Palembang (NI)
Schiphol
Schiphol
Schiphol
Hillegersberg
Pernis
Denpasar (NI)
Denpasar (NI)
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BIJLAGE V
MEMORIE INZAKE DE BEHOEFTE AAN VLIEGTUIGEN EN
VLIEGEND PERSONEEL PER 1 DECEMBER 1925

Opgesteld door de commandant lva ten behoeve van de chef van de Generale Staf (Collectie
nimh, doos lva 1925).

A. Vliegers
Op 1 December 1925 beschikt de L.V.A. over:
Beroeps officieren-vlieger:
Verlofs officieren-vlieger:
Maandvliegers:
Totaal

20 (waaronder 2 kapiteins en 3 instructeurs)
11
1
32 officieren-vlieger

Bij mobilisatie kan voorts een beroep worden gedaan op 1 officier op non actief en 4 verlofs
officieren wier reserve-plicht is afgeloopen.
Onderofficieren-vlieger:
Idem bij de K.L.M.
Totaal

33 (waaronder 2 sergeant-majoor-instructeur)
8
41 onderofficieren-vlieger

Met deze aantallen kan te nauwernood worden voorzien in de behoeften aan vliegers bij
1 Ver.V.A. voor strategische verkenning
2 Ja.V.A.’s voor luchtverdediging
2 Vliegtuiggroepen voor 2 Divisiegroepen
want:

Staf Luchtstrijdkrachten =
Zelfst. Ver.V.A.
=
2 Ja.V.A.’s
=
2 Vliegtuiggroepen
=
Totaal			

1 officier-vlieger
6 ,,
,,
4 ,,
,,
+ 16 onderoff.-vlieger
16 ,,
,,
+ 24
,,
,,
27 officieren-vlieger + 40 onderoff.-vlieger

Ook met de behoeften van depot en van de bombardementsdienst is dan nog geen rekening
gehouden.
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B. Waarnemers
Op 1 December 1925 beschikt de L.V.A. over:
Eenheidswaarnemers (beroepsofficieren)		
Tactische waarnemers (beroepsofficieren)
19
,,
,,
(res.off.waarnemer)
14
Totaal
33
Artillerie waarnemers (beroepsofficieren)
,,
,,
(onderofficieren)
,,
,,
(res.off.waarnemer)
Totaal

23

23

11
1
16
28

Voor de mobilisatie van een zelfstandige verkenningsafdeeling, 2 jachtvliegtuigafdeelingen
en 2 vliegtuiggroepen voor 2 Divisiegroepen zijn noodig:
Staf Luchtstrijdkrachten
Zelfstandige Ver.V.A.
Staven van 2 Vliegtuiggroepen
2 Vliegtuiggroepen
Totaal

1 off. waarnemer
6
,,
2
,,
16
,,
+ 12 art. waarnemers
25 off. waarnemers + 12 art. waarnemers

Met de behoeften van depot en van de radio- en foto-afdeelingen der vliegtuiggroepen is
hierbij geen rekening gehouden. In de behoeften van waarnemers wordt derhalve ongeveer
voorzien.
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C. Vliegtuigen
Op 1 December 1925 waren in bedrijf of bedrijfsgereed bij de L.V.A.:
57 C.I toestellen (oude verkenners, niet modern, geschikt voor artillerie waarnemingsdienst)
31 C.IV toestellen (moderne verkenners)
13 D.VII jagers
Schoolvliegtuigen [15 S.II (oud) en 30 S.IV]: pro memorie.
Voorts waren van de 19 C.VI’s (lichtmotorige verkenners) die vóór 1 Jan. 1926 moeten geleverd
worden reeds 10 toestellen overgenomen.
Hieruit blijkt dat bijna 4 divisiegroepen kunnen worden uitgerust, doch dat het aantal vliegers ten eenenmale ontoereikend is om de vliegtuigen te bemannen (globaal 73 vliegers voor
101 vliegtuigen).
Daarom is m.i. het vraagstuk van uitbreiding aantal vliegers urgent. Het aanbod is nog
steeds zeer groot; getracht moet dus worden jaarlijks meer vliegers in opleiding te nemen,
dus door meer gelden hiervoor op de begrooting uit te trekken en de opleidings gelegenheid
te vergrooten (b.v. behalve te Soesterberg ook te Schiphol en Gilze-Rijen een gedeelte van ’t
jaar opleidingen te houden).
Het vraagstuk van vergrooting van het aantal vliegers is bij ons uitsluitend een finantieel
vraagstuk (de vliegeropleiding te begrooten op ƒ 60,- à ƒ 70,- per vlieger en per vlieguur;
kosten van eene opleiding, welke voor het militaire brevet op gemiddeld 1½ jaar is te stellen,
kunnen dan op ƒ 30.000 per vlieger begroot worden).
Bombardeervliegdienst
Op 1 December 1925 beschikt de K.L.M. over:
1 De Havilland
2 Fokker F.II
7 Fokker F.III
2 Fokker F.III
1 F.K.33
4 Fokker F.VII
1 Fokker F.VII
1 Fokker F.VIIa

tweedekker
eendekkers
,,
,,
,,
,,
,,
,,

van
van
van
van
van
van
van
van

240 P.K.
240 P.K.
240 P.K.
400 P.K.
400 P.K.
360 P.K.
380 P.K.
400 P.K.

De toestellen van 240 P.K. zullen hoogstens een bommenlast van 400 K.G. totaal kunnen
meevoeren. Schakelt men deze uit, dan blijven dus 9 moderne verkeerstoestellen over, die
voor den bombardementsvliegdienst zouden kunnen worden benut. Hiervoor zijn thans
beschikbaar (geoefend) 8 onderofficieren.
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BIJLAGE VI
ANALYSE COMMANDO LVA DOOR DE COMMISSIE-BOMERT

Gedeelte uit het rapport van de commissie van onderzoek naar de toestanden bij de Luchtvaart
afdeling, ingesteld bij beschikking van de minister van Oorlog d.d. 9 mei 1927, Iste Afd. nº. 169
(Bijlage bij htk 1927-1928, bijlage A, 2 VIII nr. 8: Brief van de minister van Oorlog van 13 november):
Het komt de Commissie gewenscht voor op het volgende te wijzen:
De L.V.A. is een zeer gecompliceerde nog vrij jonge tak van dienst, welke zeer snel is gegroeid.
Toen vóór den oorlog deze dienst werd opgericht, moest het vliegtuig zijn bruikbaarheid in den
oorlog nog bewijzen en waren de technische problemen nog zoo groot, dat de tactiek pas op
het tweede plan kwam. Geheel in die lijn werd dan ook een technisch man, i.c. een genie-officier belast met het commando over de L.V.A. Vraagstukken als opleiding tot waarnemer, tot
mitrailleurschutter en tot bommenwerper, fotografeeren uit de lucht, het opleiden van een zoo
groot mogelijk aantal vliegers (ook reserve-personeel), samenwerking met martitieme strijd
krachten, organisatie van luchtstrijdkrachten, enz. waren toenmaals nog niet aan de orde. Toen
ter tijd stond men nog voor den vraag, of vliegtuigen, dan wel kabelballons moesten worden
aangeschaft. Later, toen het vliegtuig het pleit had gewonnen, werd de aanschaffing en het
onderhoud van enkele vliegtuigen, naast de opleiding van een betrekkelijk klein aantal vliegers
en waarnemers de hoofdzaak. Daarna kwam de organisatie van den gronddienst op den voorgrond, terwijl eerst na het optreden van den tegenwoordigen c.l.v.a., welk optreden ongeveer
samenviel met de mogelijkheid het luchtvarend gedeelte van de L.V.A. tot ontwikkeling te brengen (mogelijkheid aanschaffing van vliegtuigen na den oorlog), de vraagstukken aan de orde
gekomen zijn, waarvan hiervoren gewag werd gemaakt.
Thans maakt dus de leiding van het reparatiebedrijf van de L.V.A. slechts een klein deel uit
van de taak van den c.l.v.a., die niet alleen beschouwd kan worden als hoofd van de luchtstrijdkrachten van het Nederlandsche leger, doch ook als adviseur van de Regeering in zake de
verdere ontwikkeling van de organisatie der luchtstrijdkrachten, alsmede als één der adviseurs
in zake luchtvaartpolitiek, zoowel civiel als militair. Niettemin is het economisch beheer van
het reparatiebedrijf der luchtvaartafdeeling tegenwoordig veel beter georganiseerd dan op het
oogenblik, toen de tegenwoordige Commandant zijn functie aanvaardde. Wanneer dan ook in
het rapport gedoeld wordt op toestanden bij de L.V.A., welke niet juist worden geacht, zoo doet
dit niets af aan de waardering van den vooruitgang, die onder dezen Commandant is tot stand
gebracht.
Uit het vorenstaande blijkt, dat de taak van den c.l.v.a. zich voortdurend heeft uitgebreid.
Onder de bemoeienis van den Commandant valt bovendien niet alleen zijn werk als korpscommandant, doch ook een groot deel van den arbeid, welke bij oudere wapens en dienstvakken
door de inspecteurs of de hoofden der dienstvakken wordt verricht. De indruk is dan ook verkregen, dat de c.l.v.a. zich niet voldoende kan wijden aan den administratieven en technischen
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dienst van de L.V.A. en in verband daarmede dient dan ook de vraag te worden gesteld of de tijd
niet is gekomen om den staf der L.V.A. anders te organiseeren. Naar de meening der Commissie
moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Dit zal nog duidelijker aan het licht treden,
wanneer de afzonderlijke Marine-Luchtvaartdienst eventueel opgeheven zal zijn, ten gevolge
waarvan de taak van een deel van den staf der L.V.A. aanzienlijk zal worden uitgebreid. De Commissie stelt zich voor, dat een reorganisatie van den staf der L.V.A. zou moeten leiden tot het
ontlasten van den c.l.v.a. van zijn bemoeienis met de administratie en het beheer van den technischen dienst. Evenwel acht de Commissie het niet op haar weg liggen om in dit opzicht een
uitgewerkt en afgerond voorstel te doen.
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BIJLAGE VII
VLIEGERBESTAND VAN DE LVA IN 1928

In het najaar van 1928 kreeg de commandant-lva van de Chef Generale Staf opdracht om voor
de minister van Defensie een nominatieve opgave van vliegers met een actief dienstverband op
te stellen. Deze rapportage1 geeft een uniek inzicht in de samenstelling en indeling van het aanwezige vliegerbestand op 31 oktober 1928, alsmede de door de vliegers vervulde nevenfuncties.
Tactische Vliegtuigafdeeling (tva)
Kap G.P. van Hecking Colenbrander
		
Kap H.G. van Voorthuysen
Elt W.J. Bisschoff
		
Elt W.E. Hoogenboom
Elt T.J.A. Lamers
Elt J.J. Peeters
		
Elt G. van Messel
Sgt W.C.A. Mutsaers
Sgt W.C. van Hardeveld
Sgt L.P. Roest
Sgt D.H. Lambermont
Sgt T.E.A.M. Chargois
Sgt J.T. Rijntjes
Artillerie Vliegtuigafdeeling (ava)
Kap H. van Weerden Poelman
Elt E. Visch
Elt B.J.M. Koenen
Elt J. van der Werff
Tlt J.H. van Giessen
Tlt A. Viruly
Sgt W.P. van Aartsen
Sgt H. Bosch
Sgt J.C. Hendriks
Sgt J.G. Ligthart

Commandant tva; reserve vlieger in algemeene
dienst; reserve Automobieldienst; gasofficier
Commandant 1e Compagnie lva
aangewezen CLDG2; secretaris Officierscommissaris,
werkzaam ten bureele van Officier Toegevoegd
Commandant Automobieldienst
kazerneering en brandbluschmiddelen
dienst bij 2e Compagnie lva; toegevoegd
wapenkamer; instructeur waarnemersopleiding
vermoedelijk naar klm
dienst bij 2e Compagnie lva
dienst bij 2e Compagnie lva
vermoedelijk naar klm
toegevoegd Meteorologische Dienst

Commandant ava
Commandant Meteorologische Dienst
toegevoegd Meteorologische Dienst
dienst bij 1e Compagnie lva
toegevoegd Meteorologische Dienst
toegevoegd Meteorologische Dienst
dienst bij 1e Compagnie lva
dienst bij 1e Compagnie lva

1. NA GS, inv. 1327: Bijlage bij brief C-lva aan de Chef Generale Staf van 31 oktober 1928, nr. 4956 Geheim.
2. Commandant Luchtstrijdkrachten bij een Divisiegroep bij mobilisatie.
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Sgt J.L.B. Sertons
Sgt A.J. van de Pol
Sgt F.M.W.A. van den Berg

hulp schrijf/typewerk voor Kap J.G.W. Zegers
administratie ava

Speciale Opdrachten Vliegtuigafdeeling (sova)
Elt F. Raland
Commandant sova; aangewezen CL Lichte Brigade;
verkenning landingsterreinen
Elt S. Mante
dienst bij 1e Compagnie lva; toezicht OO-menage;
gedelegeerd lid OO- en manschappen-cantine;
navigatie-officier; instructeur vliegen zonder zicht;
reserve commandant sova; reserve Kapitein
Adjudant lva
Elt J.G. Sissingh
Radiodienst
Elt I. Brokaar
proefneming rsl; afname nieuwe vliegtuigen; toegevoegd Bedrijfsadministratie; leraar motor- en vliegtechniek leerling-vliegers
Elt T.P. de Haas
proefneming rsl; afname nieuwe vliegtuigen;
toegevoegd Bedrijfsadministratie
Sgt A.B. de Vos
athletiek
Sgt A.J.G. Oostindië
dienst bij 2e Compagnie lva
Sgt C.T. Rombouts
dienst bij 2e Compagnie lva
Sgt S. Hommerson
toegevoegd Meteorologische Dienst
Sgt J.J. Buwalda
toegevoegd Meteorologische Dienst
Mitrailleer- en Bommenwerpvliegtuigafdeeling (mbva)
Elt W.H. Wijnkamp
Commandant mbva; lid bommencommissie
Elt J.L. Zegers
Commandant 2e Compagnie lva
Elt H.J. Krab
toegevoegd Wapenkamer; schietinstructeur
luchtschutters
Elt D.B. Brugma
dienst bij 2e Compagnie lva
Sgt W. Warnaar
ingedeeld bij 2e Compagnie lva
Sgt P. Both
gaat naar klm
Sgt A.S. Flick
Sgt P. Bakker
Depot
Kap F.A. van Heijst
Elt P.F. van Dorst
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Vlieger in algemeene dienst; Commandant Depot
Officier van Wapening; lid bommencommissie;
instructeur schietoefeningen
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Vliegschool
Kap W.C.J. Versteegh
Kap A.K. Steup
Elt W. van Gemeren
Elt Jhr. G. Sandberg
SM J. Bakkenes
SM P.J. van de Griend

Commandant Vliegschool; chef-instructeur
reserve commandant Vliegschool
instructeur
instructeur
instructeur
instructeur

Totaal 52 vliegers, van wie 28 officieren en 24 onderofficieren.
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BIJLAGE VIII
GENERAAL SEYFFARDTS PLEIDOOI VOOR DE LUCHTVAARTAFDEELING

Gedeelten uit de nota van de chef van de Generale Staf aan de minister van Defensie van 19
november 1930, nr. 3890 Geheim (collectie nimh, doos lva 1930).
Onderwerp: Luchtvaartafdeeling.
Naar aanleiding van Uw brief van 22 October 1930 Geheim Litt. Y. 110 moge ik Uwer Excellentie
berichten, dat mij daarin meer bijzonder trof Uwe meening dat – wanneer de tot dusverre als einddoel geachte oorlogssamenstelling der luchtstrijdkrachten slechts kan worden bereikt door het
aanzienlijk hooger stellen van de jaarlijks op de artikelen 111 en 112 der rijksbegrooting uit te trekken bedragen – het noodig zal zijn de bedoelde oorlogsorganisatie nog eens nader in overweging te
nemen. Uit deze mededeling toch blijkt mij, dat Uwe Excellentie niet vast overtuigd is van de
noodzakelijkheid om de in het zg. bewapeningsplan neergelegde sterkte onzer luchtstrijdkrachten als een nog juist toelaatbaar minimum te beschouwen.
Ik moge daarom dit onderwerp aan eene nadere beschouwing onderwerpen, een beschouwing, die echter in haar wezen in tal van brieven van mijne ambtsvoorgangers moet zijn terug
te vinden en die dus geen nieuwe gezichtspunten kan openen. Omtrent de noodzakelijke minimumsterkte eener weermacht zijn voor een land als het onze, met zijne blootgestelde ligging
en zijn zeer lange open grenzen welhaast geen – op strategische gronden gebaseerde – getallen
te geven; deed men dit toch, dan zou men tot een gewenschte oorlogsorganisatie komen, welke
zó vele malen de thans bestaande overtrof, dat zelfs de overweging daarvan niet in de gedachte
kan komen. Men heeft dus de oorlogsorganisatie in hare groote lijnen gebaseerd op de bij een
bepaald jaarcontingent bereikbare sterkte van het oorlogsleger en kan daardoor komen tot een
maximum van 5 groote eenheden: de 4 divisie-groepen en de lichte brigade, met de daaraan
toe te voegen reserveformatiën. Deze samenstelling berust dus niet op de overtuiging, dat dit
oorlogsleger voor verschillende denkbare oorlogsgevallen van voldoende sterkte zal zijn, doch
slechts op de onmogelijkheid om met de beschikbaar gestelde middelen aan personeel en materieel een grootere strijdmacht, waarin de verschillende wapens toch harmonisch gegroepeerd
zouden zijn, op de been te brengen.
Wil men nu echter deze strijdmacht met eenig vertrouwen op goeden uitslag te velde kunnen
brengen, dan mag men hare harmonische samenstelling niet verstoren en moet de als juist erkende
verhouding tusschen de verschillende wapens daarin worden bewaard. Zoo behoort onomstootelijk in ons oorlogsleger voor elk der 5 groote eenheden één vliegtuiggroep bestemd te worden, moet
voorts voor de strategische verkenning op minstens één Ver.V.A. gerekend kunnen worden en moet
voor bombardementsdoeleinden een sterkte van twee Bom.V.An. ook zeker als een minimum worden
beschouwd. Bij de luchtverdediging van het binnenland zullen de in uitzicht genomen vier Ja.V.An.
ternauwernood voldoende zijn om met succes tegen te verwachten luchtaanvallen op te treden.
Deze hier opgesomde minimum-sterkte aan luchtstrijdkrachten is voorshands nog niet
bereikt èn – hoe weinig bemoedigend dit ook moge zijn – de onmogelijkheid moet worden
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erkend om de geldmiddelen zóó ruim beschikbaar te stellen, dat die sterkte op korten termijn
te bereiken zou zijn. Doch onvoorwaardelijk moet toch ook worden erkend, dat dient te worden
vastgehouden aan den eisch, dat telken jare een niet te kleine schrede voorwaarts worde gedaan
op den weg naar het te bereiken einddoel: de minimum-sterkte van het bewapeningsplan.
Eenmaal vasthoudende aan dien eisch, rijst de vraag of zulks te bereiken is zonder aanzien
lijke verhooging van de daarvoor jaarlijks op de artikelen 111 en 112 van de defensiebegrooting
tot dusverre uitgetrokken bedragen en zonder verstoring van de juiste verhouding tot de voor
andere behoeften van onze weermacht beschikbaar te stellen bedragen.
Alvorens dit punt nader uit te werken, moge ik nog eens op den voorgrond stellen, dat de
vliegdienst van de landmacht een dienst in opkomst is, die nog slechts luttele jaren bestaat en
die dus nog steeds verder moet worden uitgebouwd om ten slotte haar eindsterkte te bereiken.
Vandaar dat voor het luchtwapen jaarlijks aanzienlijke bedragen beschikbaar moeten
komen, sommen, die voor oningewijden onevenredig kunnen lijken ten opzichte van de voor
andere legerdoeleinden beschikbare bedragen, doch die dat niet zijn, gezien de noodzakelijkheid dat – bij het geleidelijk voortschrijden naar het thans gestelde einddoel onzer bewapening
– het luchtwapen niet steeds meer ten achter mag komen. (…)
In mijn begrootingsbrief van 22 April 1930 No. 725 Geheim deed ik op blz. 13 kennen dat –
in verband met het aantal in 1931 beschikbare vliegers – voor de allernaaste toekomst genoegen
moet worden genomen met een organisatie van 3 Ja.V.An., 1 Strat.Ver.V.A., 3 vliegtuiggroepen en 2
Bom.V.An., en dat daarvoor alsnog aangekocht moesten worden 5 D.XVI en 34 C.V toestellen. Om
deze – nog geheel onvoldoende – organisatie in 3 à 4 jaren te kunnen bereiken, was het noodzakelijk de door mij voor 1931 voorgestelde aanschaffing van 15 vliegtuigen op de begrooting te houden.
Nu daarvan door U 10 vliegtuigen zijn geschrapt is in den loop van dat jaar niet alleen geen vooruitgang in materieel, doch zelfs achteruitgang te verwachten. Er is hier dus sprake van een noodtoestand, die vóór alle andere legerzaken verbetering vereischt; zulks is inderdaad niet onmogelijk.
Wanneer bv. voor de in bijlage I genoemde posten van de volgende luchtvaartbegrootingen een totaal bedrag van 1.5 à 1.6 millioen gulden zou worden uitgetrokken, dan zoude een
gezonde ontwikkeling van de luchtvaart van de Koninklijke Landmacht in harmonie met de
weermachtsorganisatie mogelijk zijn.
Mitsdien mag ik als mijn eindconclusie stellen:
a. Een vermindering van de als einddoel te stellen sterkte van de luchtstrijdkrachten is
ontoelaatbaar;
b. een begrooting van de Luchtvaartafdeeling als die voor het jaar 1931 heeft achteruitgang
van het luchtwapen ten gevolge;
c. voor aanschaffing van vliegtuigen, reserve-motoren en reservedeelen alsmede voor onder
houd en vernieuwing van het geheele materieel moet telkenjare op de begrooting van de
luchtvaartafdeeling een totaal bedrag van 1.5 à 1.6 millioen gulden worden toegewezen.
Ten slotte zou ik het op prijs stellen, dat de Chef van den Generalen Staf in den vervolge weer
in de gelegenheid werd gesteld zelf de veranderingen in de verschillende posten der lucht
vaartbegrooting voor te stellen, wanneer U wijziging van het totaal bedrag der door mij ingediende ontwerp-begrooting noodig acht.
De Luitenant-Generaal,
Chef van den Generalen Staf,
H.A. Seyffardt.
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BIJLAGE IX
KADERLIJST VAN DE LVA NA DE OVERGANGSORGANISATIE
VAN 1 JULI 1937

De letters achter de namen geven het wapen of dienstvak aan waartoe betrokkene behoorde:
A – Artillerie
ma – Militaire administratie
C – Cavalerie
mgd – Militair Geneeskundige Dienst
I – Infanterie
mld - Marineluchtvaartdienst
G – Genie

Staf Militaire Luchtvaart
Reserve-luitenant-generaal
Majoor-waarnemer
Kapitein-waarnemer
Kapitein-waarnemer
Eerste-luitenant-vlieger

M. Raaijmaakers (G)
J.G.W. Zegers (I)
A. Baretta (A)
Ir. J.C. Kok (A)
S. Mante (I)

Staf Luchtvaartafdeeling
Luitenant-kolonel-vlieger
F.A. van Heijst (I)
Majoor-vlieger
A.K. Steup (I)
Majoor-waarnemer
H.G. van Voorthuijsen (I)
Kapitein-vlieger
B.J.M. Koenen (A)
			
Eerste-luitenant-vlieger
J. van der Werff (I)
Majoor Mil. Administratie
J. Martens (ma)

Inspecteur
Toegevoegd officier
Idem
Idem
Adjudant

Commandant
Vliegaangelegenheden
Hoofd Mobilisatiebureau
Alg. aangelegenheden, tvs
C- Stafvliegtuigafdeeling
Adjudant
Korpsadministrateur

Staf Ie Afdeelingsschool
Majoor-vlieger
Kapitein-waarnemer
Tweede-luitenant-vlieger

G.P. van Hecking Colenbrander (I) Commandant
J.T.H. van Weeren (A)
Officier toegevoegd
F.A.A.M. Janssens (A)
Adjudant

Jachtgroep
Majoor-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger
Res-eerste-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger

H. van Weerden Poelman (I)
P.J.E. Janssens (I)
A.J. de Vries (A)
F.L.M. Focquin de Grave (I)
L.J. Janssen (I)
J.W. Tuininga (I)
Y.H. Mulder (I)
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Rijkshavenmeester Schiphol
Vlieger
Idem
Idem
Idem
Idem
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Strategische groep
Eerste-luitenant-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Eerste-luitenant-waarnemer

J.L. Zegers (I)
H.C. Gautier (I)
C.J. van Scherpenzeel (I)
W.S. Kraft (I)
J.P. Kuijpers (I)
Jhr. B. Sandberg (I)
A. de Waal Malefijt (I)
D. Bakker (I)
J. Tammes (I)

Commandant
Vlieger
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Speciale diensten

1e Luchtvaartcompagnie
Kapitein-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger

H.J. Krab (I)
G.J. van Dijk (I)

Commandant
Luitenant

Staf IIe Afdeelingsschool
Majoor-waarnemer
Kapitein-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger

J.H. Sar (I)
F. Raland (I)
C.J.M. Nass (I)

Commandant
Officier toegevoegd
Adjudant

1e Tactische Vliegtuiggroep
Eerste-luitenant-vlieger
Res-eerste-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Tweede-luitenant-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger

W.H. Wijnkamp (A)
H.J.F. Veuger (I)
P.T. Bierema (I)
J.L.J. Swartjes (C)
W.M. van den Bosch (I)

Commandant
Vlieger
Idem
Idem
Idem

2e Tactische Vliegtuiggroep
Eerste-luitenant-vlieger
Res-eerste-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger

T.J.A. Lamers (I)
O. Thate (C)
H.J. Diehl (I)
G.H. Aalpoel (I)

Commandant
Vlieger
Idem
Idem

2e Luchtvaartcompagnie
Kapitein
W.E. Hoogenboom (I)
Eerste-luitenant-vlieger
F.J.A. Lutz (A)
Tweede-luitenant-waarnemer B.H. Slager (I)

Commandant
Luitenant
Luitenant

Staf IIIe Afdeelingsschool
Majoor-waarnemer
Kapitein-vlieger
Kapitein-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger

Commandant
Officier toegevoegd
Vlieger
Adjudant
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L.A.M. Koppert (I)
H. Schlimmer (I)
G.A. Koppen (A)
R. Hofstede (A)
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Vliegschool
Eerste-luitenant-vlieger
Res-eerste-lt-vlieger
		
Res-eerste-lt-vlieger
Res-eerste-lt-vlieger
Res-tweede-lt-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger

W. van Gemeren (I)
Jhr. Mr. R.W.C.G.A.
Wittert van Hoogland (A)
H.F.C. Holtz (I)
M.H. Linthout (I)
G.W. de Zwaan (I)
W. Bakker (I)

Commandant
Vlieginstructeur
Idem
Idem
Idem
Idem (in opleiding)

Waarnemersschool
Kapitein-waarnemer
H. van der Zanden (A)
Eerste-luitenant-waarnemer F.J. Molenaar (I)

Commandant
Luitenant

Radioschool
Eerste-luitenant-vlieger

Commandant

L.M. Kamp (A)

3e Luchtvaartcompagnie
Eerste-luitenant-vlieger
J.C. Boogaard (I)
Eerste-luitenant-waarnemer W.B. Straver (I)

Commandant
Luitenant

Fototechnische dienst
Kapitein-waarnemer
Dr. J.W. Wijn (A)
Eerste-luitenant-waarnemer J. Serré (I)

Hoofd
Luitenant

Navigatiedienst
Eerste-luitenant-vlieger

J.J. Peeters (A)

Hoofd

Bewapeningsdienst
Eerste-luitenant-vlieger
Res-eerste-lt-vlieger

J.G. Sissingh (I)
W. Grandia (I)

Hoofd
Luitenant

Meteorologische dienst
Eerste-luitenant-vlieger
Eerste-luitenant-vlieger

E. Visch (I)
G. Oppenhuizen (I)

Hoofd
Luitenant

Automobieldienst
Kapitein-vlieger

B.J.M. Koenen (A)

Hoofd

Vliegmedische- en Geneeskundige dienst
Dir. OvG 3e klasse
J.E. Brouwer (mgd)
OvG 2e klasse
H. Stigter (mgd)
			
OvG 2e klasse
W.P. Blokpoel (mgd)
e
OvG 2 klasse
M. Barkey Wolf (mgd)
352

Chef
Tgvgd aan chef Vlieg
Medische dienst
Idem
Buitendienst
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Luchtvaartbedrijf
Kolonel
Eerste-luitenant
Burger
Burger
Burger
Off. MSD 1e klasse

H.L. van Royen (G)
Ir. J.M. Klinkhamer (ma)
Jhr. Ir. A. Krayenhoff
H.H. van Gorkum
B.A. Ingenegeren
H.J. Takens (mld)

Directeur
Officier toegevoegd
Chef Technische Dienst
Chef Keuringsdienst
Chef Admin. Dienst
Chef Militaire Controle

Van bovengenoemde 76 officieren waren er vijftig afkomstig van de Infanterie (66%), zestien van
de Artillerie (21%), twee van de Cavalerie (2,5%), twee van de Genie (2,5%) en zes van de overige
dienstvakken (8%).
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BIJLAGE X
ONTWIKKELING VAN LVA-VLIEGTUIGEN

Verkenningsvliegtuigen
Type

Bouwjaar

Motorvermogen
(pk)

Totaalgewicht
(kg)

Vleugeloppervlak (m2)

Max. snelheid
(km/u)

Farman HF22

1913

80

620

40,00

100

Rumpler C.VIII

1917

180

1.374

36,20

140

Fokker C.I

1918

185

1.255

26,25

180

Fokker C.IV

1922

420

2.270

43,40

214

Fokker C.VI

1925

350

1.850

28,80

225

Fokker C.V
Kestrel

1931

630

1.920

28,80

250

Fokker C.X

1935

640

2.300

31,50

316

Koolhoven FK.59*

1940

830

2.500

28,40

382

Vleugeloppervlak (m2)

Max. snelheid
(km/u)

* niet meer geleverd

Jachtvliegtuigen
Type

Bouwjaar

Motorvermogen
(pk)

Totaalgewicht
(kg)

Nieuport IX

1915

80

480

13,00

156

Fokker D.III

1917

160

710

20,00

160

Fokker D.VII

1918

185

904

21,50

200

Fokker C.Vd**

1926

450

1.890

28,80

255

Fokker D.XVI

1929

460

1.475

18,50

320

Fokker D.XVII

1933

585

1.530

20,00

356

Fokker D.XXI

1938

760

2.050

16,20

440

Fokker G.I**

1939

2 x 830

5.000

38,50

474

Koolhoven FK.58*

1940

1.000

2.545

17,20

504

* niet meer geleverd
** tweepersoonsjagers
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Lesvliegtuigen
Type

Bouwjaar

Motorvermogen
(pk)

Totaalgewicht
(kg)

Vleugeloppervlak (m2)

Max. snelheid
(km/u)

Spyker V.2

1918

80

710

32,00

135

Fokker S.II/IV

1922

110

1.202

27,60

140

Koolhoven FK.51#

1935

270

1.260

27,00

217

Fokker S.IX

1939

165

975

23,00

190

Koolhoven FK.56#

1939

420

1.872

20,00

331

# lesvliegtuig voor de gevorderde opleiding

BIJLAGEN

355

BIJLAGE XI
OVERZICHT VAN VLIEGTUIGEN VAN DE LVA 1913-1940
(Bron: Gegevens F. Gerdessen, Sterkteoverzichten van de Luchtvaartafdeeling)

Type

Taak

Aantal

Periode in dienst

Brik van Van Meel
Farman HF20
Farman HF22
Geïnterneerd
Fokker D.III
Nieuport 21
Nieuport 23
Caudron G.IV
Rumpler C.VIII
Nieuport (Tr.) 11
Spyker V.2
Ansaldo sva.10
Vreeburg A.2M
Fokker D.VII
Fokker C.I
Fokker C.IV
Fokker S.II
Fokker S.IV
Fokker C.VI
Fokker C.Vd
Fokker F.VIIa/3m
Fokker C.VIII
Fokker C.IX
Fokker D.XVI
Fokker D.XVII
Fokker C.V Kestrel
Fokker C.X
Koolhoven FK.49
Koolhoven FK.51
Bücker Bü 131
Fokker D.XXI
Fokker T.V
Fokker G.I
Focke-Wulf Fw 58

Opleiding
Verkenning/opleiding
Verkenning/opleiding
Diverse
Jacht/opleiding
Jacht/opleiding
Jacht/opleiding
Verkenning
Verkenning
Jacht/opleiding
Opleiding
Verkenning
Bombardement
Jacht
Verkenning
Verkenning
Opleiding
Opleiding
Verkenning
Jacht/verkenning
Opleiding/bombardement
Strategische verkenning
Strategische verkenning
Jacht
Jacht
Verkenning
Strategische verkenning
Luchtfotografie
Verkenning/opleiding
Opleiding
Jacht
Jacht/bombardement
Jacht
Opleiding

2
3
11
107
10
5
5
5
40
20
66
2
1
20
65
31
15
30
33
31
3
1
5
14
11
47
20
1
54
1
36
16
62
5

1913-1915
1913-1919
1914-1919
1915-1925
1917-1927
1918-1919
1918-1925
1918-1919
1918-1925
1918-1925
1919-1932
1919-1925
1919
1920-1938
1920-1938
1923-1938
1923-1940
1924-1940
1925-1935
1926-1940
1928-1940
1928-1940
1929-1940
1929-1940
1933-1940
1934-1940
1935-1940
1935-1940
1936-1940
1937-1940
1938-1940
1939-1940
1939-1940
1939-1940
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Koolhoven FK.43
De Havilland DH-85
De Havilland DH-90
N. American NA-27

Transport
Transport
Transport
Opleiding

3
4
1
1

1939-1940
1939-1940
1939-1940
1939-1940

Aanwezige vliegtuigen op 1 januari:
1914

1915

Brik van Van Meel

1

2

Farman HF20

3

Farman HF22

1916

1917

1918

1919

3

2

3

2

2

3

11

11

11

10

9

17

30

54

22

10

10

10

Geïnterneerde vliegtuigen
Fokker D.III

1920

Nieuport 21

5

Nieuport 23

5

Caudron G.IV

4

Rumpler C.VIII

36

30

Nieuport (Tr.) XI

20

20

Spyker V.2

4

52

Ansaldo sva.10

2

Vreeburg A.2M

1

Totaal

BIJLAGEN

4

8

22

31

53

146

141

357

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

Geïnterneerde vliegtuigengen

3

2

2

2

2

Fokker D.III

1

1

1

1

1

1

1

Nieuport 23

4

4

4

4

4

Rumpler C.VIII

30

30

30

30

30

Nieuport (Tr.) XI

20

19

19

19

19

Spyker V.2

35

31

29

28

37

3

3

2

2

2

1

1

Fokker D,VII

18

19

18

18

17

16

17

Fokker C.I

57

55

60

57

57

55

52

Fokker C.IV

14

31

31

28

Fokker S.II

14

14

13

11

15

30

28

19

26

Ansaldo sva.10

Fokker S.IV
Fokker C.VI
Fokker C.Vd
Totaal

16
170

164

168

189

229

168

182

1933

1934

1928

1929

1930

1931

1932

3

3

3

3

2

Fokker D.VII

15

15

14

12

11

10

10

Fokker C.I

44

41

44

44

44

44

43

Fokker C.IV

23

23

23

22

22

21

21

Fokker S.II

11

11

11

11

11

7

6

Fokker S.IV

27

27

26

26

25

25

24

Fokker C.VI

28

31

31

31

30

29

28

Fokker C.Vd

25

25

25

25

25

30

27

Fokker F.VIIa/3m

3

3

3

3

3

3

Fokker C.VIII

1

1

1

1

1

1

Fokker C.IX

1

5

5

5

5

Fokker D.XVI

1

1

14

12

11

Spyker V.2

Fokker D.XVII
Totaal
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8
176

180

183

184

193

187

187
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1935

1936

1937

1938

1939

1940

Fokker D.VII

10

6

5

4

Fokker C.I

40

36

21

14

Fokker C.IV

21

7

4

1

Fokker S.II

6

2

2

1

1

1

Fokker S.IV

23

23

23

21

19

17

Fokker C.VI

25

Fokker C.Vd

27

6

5

5

5

5

Fokker C.V gemoderniseerd

3

56

54

52

51

49

Fokker F.VIIa/3m

3

3

3

3

3

3

Fokker C.VIII

1

1

1

1

1

1

Fokker C.IX

5

5

5

5

5

4

Fokker D.XVI

13

11

11

11

9

1

Fokker D.XVII

10

10

9

10

9

7

Fokker C.X

4

20

20

20

20

Koolhoven FK.49

1

1

1

1

1

10

21

49

44

1

1

1

Fokker D.XXI

18

35

Fokker T.V

12

16

Koolhoven FK.51
Bücker Bú-131

Fokker G.I

36

Fokker S.IX

11

Focke-Wulf Fw-58 Weihe

3

Douglas-Northrop 8A-3N

8

Koolhoven FK.43

3

De Havilland DH-85

4

De Havilland DH-90

1

North American NA-27

1

Totaal

187

171

174

171

204

272

Bron: F. Gerdessen, sterkteoverzichten van de Luchtvaartafdeling (Wapen der Militaire Luchtvaart).
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GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR

Archieven en collecties
nationaal archief, den haag
Archief van het ministerie van Financiën: Dossierarchief 1831-1940 (toegangsnummer 2.08.41).
Gewoon verbaal-archief van het ministerie van Oorlog/Defensie en daarbij gedeponeerde
bescheiden 1813-1945 (toegangsnummer 2.13.01).
Geheim verbaal-archief van het ministerie van Oorlog/Defensie en daarbij gedeponeerde
bescheiden 1813-1945 (toegangsnummer 2.13.67).
Archief Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven 1914-1940
(toegangsnummer 2.13.70).
Archief Koninklijke Landmacht: Hoofdkwartier Veldleger 1907-1942 (toegangsnummer 2.13.16).
Archief van het ministerie van Defensie: Militaire Luchtvaart en -verdediging 1910-1940
(toegangsnummer 2.13.85).
Archief van het ministerie van Defensie: Artillerie Inrichtingen 1830-1941 (toegangsnummer
2.13.86).
Archief van het Rijksbureau Voorbereiding Voedselvoorziening in oorlogstijd 1936-1940.
Regeringscommissariaat voor de Industriële Oorlogsvoorbereiding (toegangsnummer 2.11.23.01).
Archief van de Staatscommissie inzake Luchtvaart 1919-1939 (toegangsnummer 2.16.47).
Archief van het ministerie van Waterstaat: Burgerlijke luchtvaart 1911-1929 (toegangsnummer
2.16.19.39).
nederlands instituut voor militaire historie, den haag
Collecties Luchtvaartafdeeling (1913-1938), Commando Luchtverdediging (1938-1940) en Luchtvaartbedrijf (1932-1940).
Dagboek H. Walaardt Sacré 1913-1919.
Sectie Krijgsgeschiedenis: De strijd op Nederlands grondgebied tijdens wereldoorlog II, Hoofddeel I,
V.E. Nierstrasz, De voorgeschiedenis van 1922-1939 (niet gepubliceerd manuscript).
Sectie Krijgsgeschiedenis: M.L. van Ham, De verzorging van de Koninklijke Landmacht 1939-1940
(niet gepubliceerd manuscript).
Nagelaten documenten van Jhr. G. Sandberg.
Jaargangen Het Vliegveld.
bibliotheek koninklijke militaire academie, breda
Collectie Legerorders 1913-1939.
Handleiding voor het gevecht der groote eenheden, No. 44 I . (Gevechtshandleiding) (Breda, 1935).
Jaargangen Luchtmacht.
Jaargangen Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
Luchtvaart en vliegdienst, Hoofdstuk VIII van de serie Tactiek, leerboeken van de Koninklijke Militaire Academie (Breda 1917).
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Luchtvaart, Hoofdstuk VII van de serie Tactiek, leerboeken van de Koninklijke Militaire Academie
(Breda 1921).
Serie Rijks Geschiedkundige Publicaties (RGP): Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van
Nederland.
Verslag van de commissie, ingesteld bij de gemeenschappelijke beschikking van den Minister van Staat,
Minister van Koloniën en van den Minister van Defensie van 1 September 1933, Commissie voor de
reorganisatie van de weermacht (Den Haag 1934).
Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten No. 71a (Den Haag 1925).
Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten, deel I No. 71I (Breda 1936).
koninklijke bibliotheek, den haag
Collectie Historische kranten in beeld (via website).
Collectie Staten-Generaal Digitaal: Parlementaire handelingen 1814-1995 (via website).
koninklijke vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap
Jaargangen Militaire Spectator (via website).
Jaargangen Wetenschappelijk Jaarbericht (via website).
koninklijke nederlandse vereniging voor luchtvaart
Jaargangen Luchtvaartkennis.
Serie Luchtvaartencyclopedie.
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SUMMARY

In 2013 the armed forces of the Netherlands commemorate the centenary of their air arm. What
today is known as the Koninklijke Luchtmacht or Royal Netherlands Air Force (rnlaf), came into
being on 1 July 1913 as the Luchtvaartafdeeling (lva) or Air Service of the Army. Only after the
Second World War, in March 1953, the rnlaf was established as a separate service equivalent to
the army and the navy. The centenary of this Dutch institution for third-dimension warfare is
an appropriate moment for research into its early history, since only few historical publications
have been written about its pre-war development. This study covers the history of the air arm
of the Netherlands army from its inception in 1913 until the general mobilization of the Dutch
armed forces on 28 August 1939, the eve of the Second World War. The actions of the air arm and
air defence, including the five-day war of May 1940, from that moment on have already been thoroughly documented in two well-researched studies. The air arm’s preparation for war during
the mobilisation period of August 1939 through May 1940 is covered in detail in R. de Bruin et al.,
Illusies en incidenten, while F.J. Molenaar’s De luchtverdediging in de meidagen 1940 constitutes the
official history of the air arm and the air defence in the war of 10-14 May 1940.
Although the process of modernisation and expansion of the Dutch armed forces took a careful start in 1935 after fifteen years of constant reductions in defence spending, the air weapon
was far from fully manned and equipped with modern aircraft when mobilisation came in 1939.
This study therefore focuses on the main question: “What role in the defence of their country’s
neutrality did Dutch policymakers attach to the air arm of the Army, and how was this achieved
in reality at the moment of mobilisation of the armed forces in August 1939?” To address this
question, air power thought in the Netherlands, both professional and political, has been analysed against the background of international development of aviation and the military use of
aircraft in the Interbellum, which is described in chapter 1.
As the Netherlands remained neutral during the First World War, its armed forces took no
part in the air war over the Western Front. It was from this extensive fighting in the air that air
power theorists derived their post-war theories and forecasts of future air wars, based upon
roles and missions extracted during the intensive air combat of 1914-1918. How did these theories affect air power thinking in the Netherlands? And what role did the Netherlands’ political
and military authorities see for the air arm to play in keeping the country’s neutral policy? This
is the theme of chapter 2.
The airplane, both civil and military, underwent an enormous technological advance
during the Interbellum. How did the traditional army leadership value this costly development,
and were the specific personnel and organizational requirements of an air force being met?
Moreover, the constant development of military aircraft required a continuous modernisation
from an adequate industrial base, and it is relevant to explore the dependence of the Dutch
air arm on its national aeronautical industry, given the neutral stance of the Netherlands. In
Chapters 3 through 5, these and other related issues concerning the air service are explored for
three different periods: (1) the formative years of 1913-1919 in which a firm foundation was laid
in spite of all sorts of difficulty; (2) the peacetime development during 1920-1935, when professional development was increasingly hampered by budgetary restraints; and (3) 1935-1939, the
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years of incomplete modernisation and expansion. Chapter 6 contains the overall conclusions
of this study.
This study is primarily top-down, which means that the main focus is air power thinking at
governmental and parliamentary level as well as among the military leadership. In particular, the
policies, organizational measures, and preparatory actions for the mobilisation of personnel and
materiel by Ministers, chiefs of the General Staff and the commanding officers of the Air Service
will be scrutinized. Developments related to the Dutch Naval Air Service (Marineluchtvaartdienst or
mld) and the Air Service of the Colonial Army in the Netherlands East Indies are only mentioned
as they affect the history of the air arm of the army in the Netherlands. The main sources for re
search and analysis of this study were found at the National Archives (na) in The Hague and at the
Netherlands Institute for Military History (nimh). Contemporary newspapers and parliamentary
proceedings could be reviewed on the Internet. Additional primary sources were available in the
professional military reviews in the yearly editions of the Wetenschappelijk Jaarbericht of the Netherlands Society for Military Art and Science, in the professional military magazine Militaire Spectator,
and in the air power quarterly Luchtmacht. A list of secondary sources is attached at the end.

Air power thinking in the Netherlands
As in all other countries, military aviation in the Netherlands before World War I was viewed as
a means of aerial reconnaissance, supplementary to the – in the case of the Dutch army weakly
manned – cavalry. Although the neutral Netherlands remained outside the fighting of the Great
War, its armed forces were kept mobilised for the full period of 1914-1918. During that war, air
fighting among the belligerents increased enormously, and all of today’s air forces’ missions
were established over the Western Front, like strategic and tactical reconnaissance, artillery
spotting, offensive and defensive air combat, close air support of ground troops, and finally
strategic bombing operations aimed at the enemy homeland. In Great Britain, such bombing
operations by the Germans led to a public outcry and in 1918 resulted in the formation of the
Royal Air Force (raf), the world’s first independent air arm.
In the Netherlands, these developments were closely watched, but the isolated neutral stance
and the great difficulty of buying specialized aircraft abroad, prohibited implementation of the
tactical war experiences into the Air Service. Nevertheless at the end of the war, lva commander
Hendrik Walaardt Sacré urged that almost half of the aircraft should be fighters, both for the air
defence of vital objects and for escorting reconnaissance aircraft.
With the war over and strong budget cuts applied, the General Staff specified the role of
the lva in the early 1920s as primarily supporting the Field Army with reconnaissance. In the
Dutch defence policy in support of its neutral foreign policy, the Field Army’s role was to delay
invading forces, so that a defence of the Vesting Holland, the central redoubt in the western part
of the country, could be organized until assistance from allies was forthcoming. Training and
exercises during the 1920s were mainly aimed at reaching a high professional level in this support function to the Field Army. Air defence and bombing operations were considered only
secondary missions and existed mainly on paper.
From 1930 onwards, the lva’s tactical expert, captain Johan G.W. Zegers, who read all inter
national air power literature and had learned from the publications of Giulio Douhet, began to
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promote independent air operations. Given the small size of the Dutch airspace, he declared the
traditional single-seat fighters less suitable for the air defence mission, because they would have
insufficient time to climb to height after being alerted and intercept the bombers before they
dropped their loads. As an alternative he proposed heavily armed, fast multi-engined aircraft
with several crew members, which could patrol at height up to four hours. This concept was
analogous to the French bombardement/combat/reconnaissance (bcr) aircraft, which were used as
croiseurs aériens, or air cruisers. In promoting the air cruiser concept, Zegers wanted to develop
independent air missions with bomber type aircraft, while avoiding the issue of offensive air
operations in the framework of the defensive posture of a neutral country. Until 1935 his theories
found no political support, partly because the lva commanders Jacob J. van Santen (his predecessor as tactical expert) and Petrus W. Best preferred fighters, but mainly because of ever more
stringent budgetary restrictions.
The failure of the League of Nations to conclude arms control agreements, in particular with
respect to offensive air power, and the resulting air re-armament in Germany, France and Great
Britain with bomber forces, did not go unnoticed in the Netherlands. To general Izaäk H. Reijnders, who became chief of the General Staff in 1934, it became clear that with strong air forces at
both sides of his country, the policy of neutrality in yet another European war would probably
not keep the Netherlands out of the fight. Each party would try to occupy the Low Countries in
order to prohibit the establishment of air bases there for offensive air operations against the
other party, and use the air bases for their own purposes. According to Reijnders, the Dutch
armed forces lacked adequate air defences to withstand a strategic assault of the country with –
he was sure – strong air attacks in the opening phase of war.
The new government under Prime Minister Hendrikus Colijn, who also took the Defence
department during 1935-1937, increased defence spending to improve re-equipment with
modern aircraft and air defence artillery. Captain Zegers was now the principal staff officer
to lieutenant-general Marius Raaijmaakers, who was established as Inspecteur Militaire Luchtvaart (iml) or Inspector of Military Aviation in April 1935. After the occupation of the Rhineland by Hitler’s forces in March 1936, Colijn ordered Raaijmaakers to draw a ten-year plan for
modernisation and expansion of the lva. Within a month Raaijmaakers delivered his plan for
the build-up of an air force of three Luchtvaartregimenten (lvr) or Air Regiments: 1 lvr for air
defence and independent air operations, 2 lvr for air support to the Field Army, and 3 lvr for
training. As recommended by Zegers, the air cruiser was the central asset in this plan and with
strong support from Raaijmaakers and Reijnders, Colijn ordered in May 1936 the urgent development of the Fokker T.V bomber to fit this role.
However, by the end of 1937, international aircraft technology was advancing in such a fast
way that aircraft speed rapidly increased. With new single-seat fighters like the Hurricane, Spitfire and Messerschmitt Bf 109 emerging, the air cruiser concept was seriously questioned by the
commander of the Field Army and his chief of staff Van Santen. Meanwhile, lva-commander
Best had pleaded for the faster and heavily-gunned Fokker G.I twin-engined fighter. After dr.
Johannes J.C. van Dijk had replaced Colijn as Defence Minister, fighter procurement prevailed
with orders for 36 Fokker G.Is and 36 Fokker D.XXI single-seat fighters with fixed landing gear,
whereas air cruiser procurement was limited to only sixteen out of a planned total of seventy
Fokker T.V bombers by early 1938. In the end, two precious years were lost by concentrating on
the complex and costly Fokker T.V air cruiser development, a concept that soon proved to be
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outdated. So in the Netherlands, a change of mind regarding air-rearmament, not unlike the
bomber-to-fighter shift in France and Great Britain, took place. The loss of time caused by this
diversion of air power thinking among the Dutch policy makers would have serious consequences for the remainder of time towards mobilization.

The formative years 1913-1919
Dutch aviation began in earnest in 1907 with the foundation of the aero club of the Netherlands,
a member of the Fédération Aéronautique Internationale (fai). The first chairman of this aero club,
which began its aeronautical activities with balloons, was colonel Cornelus J. Snijders, a visionary engineer who would soon become chief of the General Staff. He saw to it that the use of the
air for military purposes in Europe was evaluated and a commission was set up in 1910 to advise
the government on the need to incorporate aviation into the armed forces. To buttress the work
of this committee, Snijders organized during extensive army manoeuvres in September 1911 a
provisional air service with private pilots and aircraft. Although good results were recorded and
the value of aircraft for military use was proven, the secretary of the commission and future
first commander of the Air Service, Walaardt Sacré, concluded that only a permanent flying
service with intensive training of selected officers could guarantee good quality of the air reconnaissance mission. War Minister Colijn submitted the report of the commission and its proposal to establish the Air Service (lva) to parliament, which voted for it with the proviso that only
aircraft – no balloons or airships – were acquired and only unmarried volunteer officers were
selected to man these aircraft. The lva was established on 1 July 1913 at the aerodrome of Soesterberg with five pilots, thirty-three ground crew and one airplane. Soon, a handful of Farman
aircraft were procured from France, but after war broke out in August 1914 this source dried
up, and in 1915 a dozen of these aircraft were license-built in Amsterdam by the Trompenburg
(Spyker) automobile factory.
However small the lva was in August 1914, the supreme commander of the Dutch armed
forces, general Snijders, ordered the airplanes into the air for border patrols to detect eventual
neutrality incursions. During the war Snijders saw to it that the tiny air organization could
grow and flourish. The home base at Soesterberg was expanded with hangars and maintenance
facilities, and additional sites for flying operations were opened, of which the airfield near Fort
Schiphol in the central Holland redoubt would become the future civil airport of Amsterdam.
The most serious limitation during these years was the inability to obtain modern aircraft and
train aircrew with them. The lva interned more than hundred aircraft from warring countries,
which had made emergency landings in Holland. Although these unexpected aircraft deliveries
greatly enhanced the insight of the lva into the technical and tactical development of aircraft
on both sides, it proved impossible to translate this into a substantial domestic aircraft production for want of raw materials and aeronautical knowledge.
Nevertheless, by 1917 a wartime lva organization model was approved, comprising of 288
aircraft in sixteen squadrons, including reserves, 186 pilots, and some 600 ground crew. By
November 1918, only a small fraction of these plans was realised and the expansion was halted
after the Armistice.
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Years of budgetary restraint 1920-1935
On 1 November 1919, captain Joachim H. Hardenberg took over command of the Air Service from
Walaardt Sacré and he would stay at the helm for exactly ten years, leaving as colonel. Coming
from the inner circle of General Staff officers, Hardenberg was tasked to mould the tiny Air Service into shape, within the limits of a sharply reduced budget and a frozen personnel establishment. Moreover, with general Snijders in retirement, the General Staff only saw a role for the lva
as an auxiliary service for reconnaissance. The new Conscript Act of 1922 brought an overall army
restructuring, resulting in a school institute to train conscripts in peacetime, with combat units
only to be formed at general mobilisation. In line with this, the lva was to be a small peacetime
skeleton school organization for training pilots and observers for the reconnaissance mission.
The aircraft obtained during World War I were put aside, and Anthony H.G. Fokker supplied
100 of his most modern but yet undelivered aircraft (C.I reconnaissance and D.VII fighter aircraft)
from his former German production line to the lva. With these sturdy machines, the lva had
to start over in 1920. From 1923 onwards, the acquisition of a small quantity of new aircraft was
included in the yearly budget. Although the small nvi aircraft factory competed with Fokker
during 1922-1925, the Amsterdam-based Fokker industry in reality was holding a monopoly to
supply all aircraft to the lva until 1935. Not only were Fokker planes of world-class quality during
the 1920s (and therefore successful in export), the government policy dictated that aircraft for the
military air services and klm must be ordered from the domestic aircraft industry. For airplane
engines and instruments however, the Dutch remained dependent of foreign suppliers.
The annual intake of air crew to be trained was established at 24 pilots and 20 observers.
Selection of candidates was improved by the Chief Medical Officer at Soesterberg, who had
made intensive study of what aero medical knowledge was available in France and Britain, and
who had analysed the non-technical causes of previous accidents. Other support functions, like
the Radio- and Photographic departments, were also professionalised.
Basic wartime formations to be formed at mobilisation were Vliegtuigafdeelingen (va) or
squadrons, which were to be organized as follows:
•

•
•
•

Vliegtuiggroepen (Vl.Gr.) or Aircraft Groups, one for each Field Army division, each composed of a tactical reconnaissance squadron (verva), an artillery reconnaissance squad
ron (arva) and an escort fighter squadrons (besva), in total 20 aircraft per Group;
Strategic reconnaissance squadrons (stratverva) for the Supreme Armed Forces Command and the Field Army commander, with 6 aircraft each;
Fighter squadrons (java) of 10 fighters each for air defence;
Bombardment squadrons (bomva), to be formed with requisitioned klm passenger
planes, converted to bombers.

The required wartime strength at mobilisation was estimated at 2,255 personnel in 1925 to man a
force of 168 first-line aircraft, which were at that time not yet available. It would also take many
more years to form a sufficient reservoir of trained reservists and conscripts to fill this organization. In order to limit the number of pilots on active duty in peacetime for financial reasons,
most pilots were allowed to fly only one year after graduation. After that, they were put on reserve
status and permitted to fly only six hours per month. Most of these pilots found their way to the
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klm and pioneered the long route to the Netherlands East Indies. Peacetime strength at Soesterberg in the late 1920s was never more than 52 pilots and some 45 aircraft in daily service. Due to a
professional leadership and intensive training, the tiny lva had a high quality standard, as was
demonstrated during international flying competitions in the 1920s and early 1930s.
Under the new commander Van Santen, who was a pilot and observer himself and took over
from Hardenberg at the end of 1929, pilot training and the peacetime organization were changed
to reflect a shift from reconnaissance support to enhanced training in air combat and formation
flying. This was however frustrated by ever more stringent budget cuts following the economic
crisis of 1929, allowing for no more than 46 pilots on active duty and all sorts of economy measures. Aircraft acquisition was reduced to a minimum, resulting in a sharply ageing fleet at a time
when aircraft technology was developing fastly.
The Air Service also faced an internal crisis between 1932 and 1935. The Technical Service had
been an integral part of the lva from its inception in 1913, and was well equipped and well manned for all technical support activities, including deep maintenance and overhaul. As in all air
forces, daily flying at Soesterberg was a close teamwork by both air and ground crews. This was
abruptly ended in August 1932 by a decree of the Defence Minister to separate the Air Service
from its Technical Service, which was to be known as the Luchtvaartbedrijf (lvb) under the direct
command of the Minister, whereas the lva remained under direct command of the chief of the
General Staff. Many competence issues followed, and the director of the lvb, colonel (retired)
Karel E. Oudendijk, a protégé of the Defence Minister, tried to usurp almost all technical responsibilities of lva commander Van Santen, who was only a lieutenant-colonel. As all technical
personnel was placed in the lvb, with detachments to the lva for work in its hangars, Van Santen considered all this an unjustified curtailment of his position as the senior military aviation
expert in the country. Conflict also erupted between the two in specifying the requirements for
new aircraft. When Van Santen’s requirement for a two-seat fighter was overruled by Oudendijk’s choice for the Fokker C.X reconnaissance aircraft in 1933, the chief of the General Staff
and the Defence Minister were fed up with the clashes at Soesterberg. They both wished the two
quarrelling officers to be replaced, but because of Oudendijk having a fixed contract only Van
Santen had to go and was succeeded by lieutenant-colonel Best. This officer, who came from the
General Staff and was unfamiliar with the Aviation Service, found the morale at Soesterberg at
low ebb with the pilots distrusting their accident-prone obsolete training aircraft. His urging
for at least a handful of new training aircraft fell on deaf ears with the Minister. Moreover, the
clashes between lva and lvb continued, until the Minister tasked his Inspector of Engineering
Troops, major-general Raaijmaakers, to investigate the situation. His solution was both simple
and effective: a joint authority should be put above the commander of the lva and the director
of the lvb to communicate directly with the Minister of Defence and the chief of the General
Staff. This was agreed upon and as of 15 April 1935 Raaijmaakers himself, about to be pensioned,
was installed as Inspecteur Militaire Luchtvaart (iml) or Inspector of Military Aviation, with the
rank of reserve-lieutenant-general. Thereafter the situation improved, as all parties were put to
work to modernise and expand the neglected Air Service.
Although the Air Service’s role within the Army during the 1920s and early 1930s was rather
small and unimportant, with never more than two-and-a-half percent of the squeezed Army
budget allotted to it, the lva made an important contribution to the development of civil aviation in the Netherlands. As said, most klm pilots were drawn from the lva, the military base
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at Schiphol was made available for the international air traffic, and the Radio- and Aero Medical
Services of the lva also supported civil aviation. At the instigation of the lva, an aeronautical
research institute (Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart or rsl) was established in 1919 in Amsterdam to support both military and civil aviation operations, as well as the development of new
aircraft designs by Fokker. Suggestions to form an Air Ministry as an overarching government
agency in control of all aviation, like in Britain, were however resolutely turned down because
of vested interests at several Ministries. Even political pressure from Parliament to combine the
Army and Naval Air Services, or at least their acquisition and technical services as an economy
measure, was withstood by the admirals who deemed a separate Naval Air Service an integral
part of the fleet with responsibilities both in Europe and in Asia.
Fokker, after its export successes in the 1920s, also suffered from both the economic crisis
and its inability to modernise its construction and production techniques in the 1930s. While
American companies like Boeing and Douglas switched to mono-wing metal constructions
with retractable landing gears, Fokker kept building aircraft with wooden wings, linen-covered fuselages of steel frames and fixed landing gears. As klm and other airlines went for these
modern metal airplanes, Fokker almost went bankrupt in 1933. A small order for twelve D.XVII
fighters was placed for the lva to keep Fokker going, while a government commission studied
the possible nationalisation of Fokker. Because this study took almost two years and the outlook
in 1935 was improved as the modernisation of the lva was planned, Fokker was never nationalised. A new management board was put in place and the Fokker factory gradually implemented
new metal production techniques.

Problematic modernisation and expansion after 1935
Chief of the General Staff Reijnders confronted the cabinet in early 1935 with an urgent list of
military measures to improve the equipment of the army, with special attention for air defence.
Prime Minister Colijn proposed Parliament later that year the establishment of a special investment fund to alleviate materiel shortcomings, which was approved by a large majority, thus
ending the era of continuous defence cuts. After Hitler’s occupation of the Rhineland in March
1936, Colijn took several precautionary measures, one of them requesting from general Raaijmaakers a ten-year plan for modernisation and expansion of the air force. Raaijmaakers proposed a three-regiment wartime organisation with 221 first-line aircraft, and a total of 407 aircraft
including reserves. As 144 existing aircraft could be used, he foresaw acquisition of 263 aircraft
with spares for a total amount of 25.2 million Dutch guilders, to be spent in ten years. Colijn
approved this plan in May 1936 and ordered the development of the Fokker T.V air cruiser, the
central asset in this plan, not only for air defence patrols, but also for strategic reconnaissance
and bombardment. Another novelty was that Fokker’s monopoly was broken by Raaijmaakers,
as he wanted training and light reconnaissance aircraft to be built by the Netherlands’ other
famous aircraft builder S.F.W. (Frits) Koolhoven, who ran his factory at the Waalhaven airfield
in Rotterdam. So, there would be competition for all other subsequent re-armament projects.
As the international situation deteriorated by the end of 1936, Colijn ordered Raaijmaakers
to accelerate the ten-year plan into a four-year plan. Raaijmaakers presented this new plan for
1937-1941 in January 1937 at a total cost of 46 million Guilders (36 million for aircraft, 5 for airSUMMARY
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fields and hangars, and 4,5 for munitions and supplies). General Reijnders however reduced the
amount for aircraft by 4 million to 32 million Guilders, which later proved to be a ‘cap’ when
aircraft prices went up as tension mounted. Early in 1938, Fokker had obtained orders for 36
D.XXI single-seat fighters, 36 G.I twin-engined fighters and only 16 T.V air cruisers as that plane
was seen as controversial by now. In May 1938, Minister Van Dijk asked Raaijmaakers to request
proposals from Dutch and foreign industries for all remaining aircraft required in the four-year
plan. He came up with a full list of recommendations in October, just before he retired for a
second time on 1 November 1938. At that same date, a new organization, the Commando Luchtverdediging or Air Defence Command, came into being in The Hague with former lva commander Best – now a major-general – as commanding officer. The Air Defence Command not only
comprised of the former lva, now designated as Luchtvaartbrigade or Aviation Brigade, but after
longtime arguments also of the other air defence organizations of the army: the Air Defence
Artillery Brigade with two regiments, the searchlights of the 3rd Engineer Regiment and the
Auxiliary Air Observer Corps.
With respect to the most urgent aircraft requirement for modern single-engine air defence
fighters, Raaijmaakers had, with strong support from Best and Reijnders, recommended an
immediate buy of a squadron of British Hurricane fighters. This would create time for Dutch
industry to develop follow-on designs. Minister Van Dijk declined, however, and under pressure
from Dutch industry decided to charge Koolhoven with the further development of the FK.58
fighter, a type which was also ordered in small numbers by the French air force. The acquisition
section of the lvb insisted in several design changes of the FK.58 to comply with their regulations. By the time the 1.000 hp Bristol Taurus engines needed to be ordered for these fighters,
Britain was at war with Germany and an export embargo was in force. So, when mobilisation
came, the Dutch lacked modern air defence fighters. The same story more or less applied to the
urgent requirement for a fast twin-engine strategic reconnaissance aircraft, for which the German Dornier Do 215 was recommended. Van Dijk however charged Fokker either to modify the
G.I or develop a new G.II for this role, but when it became clear a year later that this would take
too much time, the Dorniers were ordered at the eleventh hour. Their delivery subsequently was
blocked by German Luftwaffe chief Göring. The only recommendation for a foreign aircraft on
which Van Dijk did not interfere, because such a type was not on any Dutch drawing board, was
the American Douglas-Northrop 8A-3N, eighteen of which were delivered during the mobili
sation period.
All in all, the strong lobby of the Dutch aircraft industry, whose capacity was limited and
whose dependence on foreign equipment was substantial, combined with rigid acquisition
regulations by the Defence Department, were the main causes for the delivery of only 117 (or
one third) of 346 aircraft required in the four-year plan for modernisation and expansion of the
Dutch Air Arm at the time the mobilisation of the armed forces was ordered in August 1939.
Since the Air Defence Command was already pre-mobilised during the Albanian crisis of April
1939, all available aircraft during the summer of 1939 were quickly worn out as a result of the
training of a great number of reservist air crew now in service. Only by reducing flying hours
and maintenance troops working overtime, this situation could be restored to normal proportions by August 1939.
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Conclusion
The Air Corps, introduced in the Netherlands Army in 1913, was not in a position to fully develop
into a effective weapon during the neutral stance in World War I. In the 1920s it suffered from a
limited role as an auxiliary reconnaissance service for the ground forces and continued budget
cuts. Nevertheless, being small-sized, the Air Corps managed to establish a highly professional
cadre. While from 1930 onwards international developments required paying more attention to
air defence, deeper budget cuts and internal problems caused by differing views, further eroded
the Air Corps. By 1935 the Netherlands Air Corps hardly represented any operational value and
could not be regarded as a firm foundation for speedy modernisation and expansion, once this
was approved.
Initial modernisation and expansion centred around the Douhet-inspired air cruiser concept as was propagated by captain Zegers. As neither the General Staff nor the Defence Ministry
had any real air power expertise, the responsible authorities had no other choice than to follow
Zegers’ advice. Only two years later, after much time, money and energy was spent on the development of the Fokker T.V air cruiser, former commanders of the Air Corps Van Santen and Best
saw their pleas of switching priority to defensive fighters accepted by Minister Van Dijk. This
Minister blocked any further acquisition of bombers as air cruisers and requested proposals
from Dutch and international companies for the supply of the remainder of aircraft to complete
the four year plan.
General Raaijmaakers advised, with strong support from the newly appointed Air Defence
Commander Best and the Chief of the General Staff Reijnders, to immediately order from running production British single-seat Hurricane fighters and German Dornier strategic reconnaissance aircraft. The Minister lingered however and decided to order these aircraft from
domestic aircraft companies. Although Parliament did not block any budget for air rearmament, it demanded as a result of a strong lobby by Fokker and Koolhoven that, for the sake of
employment, aircraft if possible should be ordered from national companies. Moreover, the
Minister’s industrial advisers urged to spread orders between Fokker and Koolhoven in order
to maintain price control through competition. But as a result of the small size of the Dutch
aeronautical industrial base, both these companies could not develop and produce the required
aircraft types in time. More time was lost on bureaucratic acquisition procedures and unique
specifications. To make matters worse, an export ban blocked the delivery of British engines for
the Koolhoven fighter after the war started in September 1939.
The final result of the described situation was that – in spite of four years of hard work – the
modernisation and expansion program of the Netherlands Army Aviation had only progressed
half way at the general mobilisation of the country’s armed forces on August 28, 1939, in particular lacking a modern air defence. Even if all planned aircraft equipment would have been
delivered by then, it is extremely questionable whether enough crew could have been provided.
The personnel policy of the Army dictated a strong dependency on reservists and conscripts to
fill the ranks, also for military aviation. The Army had waited too long to expand the tiny peacetime cadre, and the mobilised troops lacked training and experience. Thus, even the limited
air organization which was called for during the advanced mobilisation of air defence forces in
April 1939, needed many months of additional training before achieving operational status.
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Airco DH-9: 111
Amiot 140M: 180
Armstrong-Siddeley-motoren: 209
- Cheetah: 209, 253
- Genet: 249
- Jaguar: 204, 209
- Lynx: 197, 209
- Mongoose: 209
- Panther: 187
Avro Tutor: 208, 252, 253
Brik (Van Meel): 86, 87, 88, 89, 93, 356, 357
Bristol F.2b Fighter: 202
Bristol-motoren:
- Mercury: 233, 246, 249, 256
- Pegasus: 256
- Taurus: 245-246, 256, 288, 380
Bücker Jungmann: 251
Carley C.III: 201
Caudron G.IV: 107-108, 124, 356, 357
Clerget-motor 130 pk: 109-110, 124
Curtiss Conqueror-motor: 187
Curtiss P-6 Hawk: 187
Curtiss-Wright CW-21B: 246, 251
Dornier Do-17Z: 244, 246, 247
Douglas DC-2: 206, 227, 228, 252, 263
Douglas DC-3: 263
Farman HF20/22: 87, 88, 89, 106, 354, 356, 357
Fokker-vliegtuigen:
- C.I: 124, 125, 140, 144, 145, 146, 147, 163, 164,
170, 193, 197, 199, 200, 202, 209, 214, 225,
252, 263, 342, 354, 356, 358, 359, 377
- C.IV: 134, 138, 142, 146, 193, 197, 200, 201, 202,
206, 209, 225, 252, 342, 354, 356, 358, 359
- C.V.: 147, 159, 164, 168, 170, 179, 180, 181, 184,
187, 188, 197, 198, 202, 203, 206, 209, 214, 225,
249, 252, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 349, 354

-

-

-

-

-

-

C.Vd: 138, 181, 190, 197, 204, 354, 356, 358, 359
C.Ve: 52
C.V Kestrel: 188, 197, 209, 252, 354, 356
C.VI: 138, 164, 187, 202-203, 209, 214, 342,
354, 356, 358, 359
C.VIII: 138, 197, 198, 203, 205, 206, 226, 356,
358, 359
C.IX: 138, 197, 198, 203, 225, 270, 356, 358,
359
C.X: 67, 134, 138, 188, 189, 190, 191, 197, 208,
209, 213, 225, 247, 252, 265, 270, 271, 272,
273, 275, 354, 356, 359, 378
D.III: 111, 112, 124, 125, 141, 354, 356, 357, 358
D.VII: 111, 124, 125, 140, 144, 145, 146, 147, 179,
180, 197, 199, 202, 203, 342, 354, 356, 358,
359, 377
D.VIII: 124
D.XV: 204
D.XVI: 138, 160, 178, 179, 180, 181, 187, 190,
197, 198, 204, 206, 209, 225, 235, 270, 271,
272, 273, 274, 349, 354, 356, 358, 359
D.XVII: 56, 138, 187, 189, 190, 197, 198, 204,
206, 209, 225, 233, 235, 252, 270, 271, 273,
274, 354, 356, 358359, 379
D.XXI: 70, 232-233, 234, 235, 242, 243, 245,
246, 248, 251, 256, 271, 272, 273, 274, 275,
282, 354, 356, 359, 375, 380
D.XXII: 70, 235
D.XXIII: 255
DC.I: 202
DC.II: 189
F.II: 150, 342
F.VII: 153, 203, 342
F.VIIa/3m: 52, 138, 146, 147, 356, 358, 359
F.IX: 227
F.XII: 227
F.XVIII: 227
F.XX: 227
F.XXII: 227, 228
F.XXXVI: 206, 227,228
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- G.I: 69, 70, 232, 233, 234, 235, 242, 243, 246,
247, 248, 251, 255, 256, 265, 271, 272, 273, 275,
282, 284, 292, 295, 296, 354, 356, 359, 375,
389
- G.II: 70, 71, 234, 235, 247, 251, 275, 380
- M.1: 87
- Ontwerp 154: 244
- Ontwerp 155: 244
- Ontwerp 164: 244
- S.II: 138, 197, 201, 225, 230, 249, 342, 355, 356,
358, 359
- S.IV: 138, 197, 201, 209, 249, 342, 356, 358,
359
- S.IX: 249, 250, 251, 355, 359
- Spin: 79, 87
- T.V: 67, 69, 70, 71, 75, 206, 224, 226-227, 228,
234, 235, 242, 243, 244, 249, 251, 256, 263,
265, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 281, 287, 294,
295, 356, 359, 375, 379, 389, 381
- T.Va: 234
- T.VI: 70, 71, 234, 235, 246
Gnôme-motor 80 pk: 106, 108
Gotha-bommenwerpers: 23
Hawker-vliegtuigen:
- Audax: 252
- Hart: 252
- Hurricane: 34, 69, 232, 244, 245, 246, 254,
256, 278, 284, 288, 295, 375, 380, 381
Heinkel He-112: 244, 245
Helikopter van Von Baumhauer: 146
Hispano Suiza-motoren: 209
- 200 pk: 109, 110
- 450 pk: 202
- 600 pk: 204
- 630 pk: 203
Junkers K.47: 187
Koolhoven-vliegtuigen:
- FK.31: 200-203, 253
- FK.49: 138, 208, 356, 359
- FK.51: 138, 208, 209, 225, 243, 249, 251, 252,
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253, 272, 273, 274, 275, 281, 355, 356, 359
- FK.52: 248, 275
- FK.56: 249, 251, 257, 355
- FK.58: 245, 246, 248, 251, 254, 255, 256, 275,
278, 288, 354, 380
- FK.59: 246, 249, 251, 354
Le Rhône-motor 80 pk: 108
Liberty-motor 420 pk: 200, 209
Lockheed 112: 250
Lockheed Electra: 226
Lorraine Pétrel-motor: 187
lva-vliegtuigoverzicht: 356-357
Morane type L: 95
Nieuport-jagers: 107, 108, 110, 124, 125, 132, 141,
159, 354, 356, 357, 358
Pander S.4: 188
Rolls-Royce-motoren:
- Kestrel: 187, 188, 197, 209, 252
- Merlin: 34
Royal Aircraft Factory SE.5A: 109
Rumpler C.VIII: 111, 112, 354, 356, 357, 358
Savoia-bommenwerpers: 181
Schelde-vliegtuigen:
- S 21: 244
- S 25: 244
Sopwith-vliegtuigen:
- 1 -Strutter: 109, 110, 111
- Baby: 109
- Pup: 107, 110
Spad: 110-111
Spyker-vliegtuigen:
- V.1: 107, 114
- V.2: 110, 141, 201, 355, 356, 357, 358
- V.3: 124
- V.4: 124
Supermarine Spitfire: 34, 244, 245, 256, 295,
375
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Taube-verkenner: 21
Thulin-motoren:
- Thulin-A 80 pk: 108, 110
- Thulin-G 110 pk: 109
Vickers Vimy: 152
Voisin-bommenwerper: 19, 21
Vreeburg A2M: 112
Wright Flyer: 18
Wright-tweedekker: 19, 78
Wright Whirlwind: 257
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Abessinnië-crisis: 26, 33, 72, 286
Aéronautique Militaire: 19
Air Board: 23, 24
Air Department: 23
Air Ministry: 150, 379
Airpower-doctrine: 26
Air Superiority: 35
Armée de l’Air: 29, 292
Artillerie Inrichtingen: 92, 99, 105, 106, 113,
148, 166, 171, 185, 217, 219, 226, 241, 256

- Rumplercommissie: 125
- Staatscommissie inzake Luchtvaart: 129,
149, 150, 199, 205, 208-209, 296
Compagnie des Aviateurs (België): 20
Conférence Internationale de Navigation
Aérienne: 19

Ballons: 17, 19, 40, 41, 42, 43, 89, 82, 83, 84, 90,
147, 343
Begrotingssystematiek: 133-138
Belgische luchtstrijdkrachten: 223-224
Bommenrichttoestel Groeneveld Meijer: 113
Burgerluchtvaart: 14, 24, 41, 50, 59, 60, 64,
74, 86, 124, 126-127, 129, 131, 149-151, 154, 155,
165, 175, 176, 228, 230, 257, 264, 266, 269, 293
- Bureau Luchtvaart: 150, 161
- Luchtvaartdienst (Rijks-): 150

Eerste Nederlandse Vliegvereeniging: 78
Eerste Wereldoorlog: passim
Entente Cordiale: 38, 100

Commissies/comités:
- Comité Amsterdam Vlieghaven: 151
- Comité Vliegtocht Nederland-Indië: 153,
176
- Commissie-Bomert: 171, 172, 173, 177, 178,
184, 211, 343-344
- Commissie-Idenburg: 61, 65, 158, 222-223,
276
- Commissie-Kan: 65-66, 74, 233, 295
- Commissie-Raaijmaakers: 194-195
- Commissie Sterktevoorschriften: 162
- Commissie-Van Doorninck: 207-208, 252,
296
- Commissie-Welter: 59, 61, 158, 186
- Commissie-Woltman: 168, 175, 211
- Legercommissie: 59, 113, 114, 121, 215, 227,
261, 262,
- Militaire Luchtvaart Commissie: 43, 77, 7983, 84, 86, 87, 103, 130, 131
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Defensiefonds: 63, 64, 67, 74, 218-219, 220, 223,
227, 241, 276, 287, 291, 297, 298
Deterrence: 32, 35

Fédération Aéronautique Internationale (fai):
78, 376
Feld-Flieger Abteilung: 19
Festung-Flieger Abteilung: 19
Fliegertruppe: 19, 23
Fondsen:
- Fokkerfonds: 260, 261
- Luchtverdedigingsfonds: 261
Fototechnische dienst: 123-124, 352
Generale staf: passim
Hague Draft Rules: 31-32
Herstelafdelingen:
- Centrale: 142
- Mobiele: 143, 242, 271, 273, 284
- Vaste: 143, 227, 231, 242, 271-272
Inspecteurs:
- Artillerie: 141, 149, 232
- Genie: 149, 194, 232, 281
- Militaire Luchtvaart: 195, 213, 238, 281, 286,
337
- Vrijwillige Landstorm: 149, 232
Jagdstaffel: 21
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klm (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij):
11, 13, 24, 52, 59, 127, 143, 144, 149, 150, 151,
153, 162, 163, 164, 176, 179, 180, 183, 203, 204,
205, 206, 208, 209, 214, 227-228, 230, 234,
236, 242-243, 252, 257, 260, 263, 272, 284,
287, 293, 296, 377, 378, 379
Kriegsmarine: 19, 20
Landmacht, Koninklijke:
Legervorming:
- Legerhervormingen 1912-1913: 38
- Legerwetten 1922: 47, 123, 130
- Militiewetten 1901: 38
- Dienstplichtwet 1922: 140, 167
Luchtbescherming: 54, 58-59, 61, 191, 240
Luchtdoelartillerie: 21, 54, 145, 147, 148, 149,
218, 232, 238, 239, 240, 259, 284, 291
- Brigade: 238, 239
- Korps: 145, 148, 218
- Luchtafweer Afdeeling: 148
- Luchtafweer Motorbatterij: 168
Luchtmacht, Koninklijke: 9, 86, 162
Luchtmachttaken:
- bombardement/combat/reconnaissance (bcr):
29, 53, 292, 375
- close air support: 22, 55, 72148, 374
- infanterievliegen: 22, 55, 145
- interdiction: 21
- luchtfotografie: 99, 123, 139, 140, 203, 356
- luchtoverwicht: 21, 26, 28, 29, 31, 34, 48, 54,
55, 61, 72, 75,
- luchtverdediging: 10, 48, 49, 52-54, 57-58,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 148-149, 230-231
- strategisch luchtoffensief: 22, 25, 26, 28
- verkenning en waarneming: 19
Luchtschepen: 17, 19, 20, 40, 42, 43, 80, 82,
83, 84
Luchtstrijdkrachten, gebruik van: 50
Luchtvaartafdeeling knil: 13, 66, 158, 187
Luchtvaartafdeeling (lva): passim
Luchtvaartbedrijf (lvb): 184-186, 189, 191, 194195, 212-213, 230, 231, 236, 239, 241-243, 263,
267, 282, 285, 288, 294, 297, 378
Luchtvaartbeschikking: 95, 163, 164, 179, 183
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Luchtvaartbrigade: 224, 238-239, 259, 260,
262, 272, 283, 285, 286
Luchtvaartregeling: 183, 195
Luchtvaartregimenten:
- 1e Luchtvaartregiment: 230, 231, 239, 259,
265, 268, 273, 274
- 2e Luchtvaartregiment: 230, 231, 239, 259,
266, 268, 273, 274, 286
- 3e Luchtvaartregiment: 230, 239, 259, 268,
272, 273
- Afdeelingsscholen: 236, 265, 350, 351
- Bombardeergroep: 224, 231, 237
- Jachtgroep: 224, 231, 234, 235, 236, 237, 240
- Strategische groep: 231, 236, 274, 351
- Ie Vliegtuiggroep: 179, 183, 271
- IIe Vliegtuiggroep: 179, 271, 183
- IIIe Vliegtuiggroep: 222, 271, 272, 273
- IVe Vliegtuiggroep: 271, 272
Luchtvaarttroepen: 167-168, 183, 219, 230, 231,
239, 259, 268, 271
Luchtvaartwet: 150
Luchtverdediging, Commando: 10, 72, 236,
238-240, 242, 248, 261, 279, 286, 291, 380
Luchtverdedigingskringen: 175, 232, 239, 240
Luchtwachtdienst: 53, 145, 149, 232, 238, 239,
240, 284
Luchtwapen: passim
Lufthansa: 24, 30
Luftstreitkräfte: 23
Luftwaffe: 11, 29, 30-31, 33, 61, 238, 286, 292,
380
- Condor Legion: 33
Maandvliegerij: 164, 165-166, 169-179, 173, 174,
183-184, 214, 226, 261, 287
Mantsjoerije-crisis: 32, 33
Marineluchtvaartdienst (mld): 13, 14, 52, 66,
89, 102-104, 109, 110, 125, 126, 141, 142, 150,
153-158, 159, 166, 170, 175, 179, 194, 207, 211,
214, 222, 226, 236, 249, 257, 260, 262, 374
Materieelkosten: 136
Meteorologisch Instituut, Kon. Ned. (knmi):
90, 180
395

Mobilisatie:
- algemene mobilisatie 1939: 10, 11, 12, 13, 15,
72, 75, 123, 217, 220, 241, 245, 246, 247, 248,
250, 256, 260, 262, 268, 269-270, 272, 273,
274, 275, 279, 280, 283, 286, 287, 288, 289,
291, 293, 295, 297, 298
- buitengewone oproeping (bo-uv): 242,
268, 272-273, 298
- mobilisatie 1914-1918: 38-39, 90-92
- telegram B: 271
- telegram O: 221, 270, 271, 272
- telegram P: 221, 272
- telegram Q: 221, 270, 271, 272, 285
- tweede mobilisatie: 93, 100, 101
- vordering klm-vliegtuigen: 227-228
- voorbereiding: 38
Munitiebureau: 106-107, 108, 109, 110, 111, 114,
124-125, 127, 199, 296
Nationale Luchtvaartschool (nls): 184, 208,
230, 260, 261,
Neutraliteitshandhaving: 11, 12, 14, 37, 46, 60,
61, 67, 68, 91, 93, 94, 104, 215, 240, 269, 270,
275, 286, 287, 290, 291
- neutraliteitspatrouilles: 85, 92, 102, 289
Ongevallen: 160-162
Ontwapeningsconferentie: 32, 59, 65, 276
Personeelssterkte lva/ml: 119
Personeelskosten: 136
Plannen:
- Proeve (1933): 221-223, 229, 283
- Tienjarenplan 1937-1947: 66, 70, 223-226,
228-230, 265, 274-275, 277-278, 287, 294, 295
- Vierjarenplan 1938-1941: 10, 70, 71, 228-230,
233, 234, 235, 236, 237, 241, 243-250, 256, 258,
260, 266, 275, 278, 287, 288, 294, 297
Politieke partijen:
- Anti-Revolutionaire Partij (arp): 46, 64,
210
- Christelijk-Historische Unie (chu): 46, 170
- Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
(sdap): 46, 47, 57
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- Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp): 46,
60, 64, 56
- Vrijheidsbond: 46
- Vrijzinnig Democratische Bond (vdb): 46,
47, 57, 58, 123,
Pooljaar, 2e Internationale: 180-181
Radiodienst: 119, 124, 140, 151, 227, 237
Regeeringscommissariaat: 241, 242, 249, 297
Regia Aeronautica: 26
Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (rsl):
127, 146, 150, 162, 202
Royal Air Force (raf): 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
34, 61, 146, 180, 187, 252, 291, 374
- Independent Air Force: 34
- Staff College: 28
- War Manual (ap 1300): 27
Royal Flying Corps (rfc): 20, 21, 23, 24, 26, 28,
95
Royal Naval Air Service (rnas): 20, 23, 24
Spaanse Burgeroorlog: 33, 34, 35, 262
Staatsluchtmacht: 14, 69, 194, 181
Staatsmarine: 156
Stellingen en linies:
- Maginotlinie: 29
- Nieuwe Hollandse Waterlinie: 37-38, 40, 85,
96, 97, 128,
- Stelling van Amsterdam: 38, 89, 92, 96, 97,
102, 113, 151
- Stelling van Den Helder: 38, 102, 103
- Stelling van ’t Hollands Diep en het
Volkerak: 38
- Stelling Monden van Maas en Haringvliet:
38
- Vesting Holland: 38, 46, 47, 51, 92, 142, 143,
190, 243, 263, 264, 265, 266, 267, 290, 374
Strategische overvalling: 38, 62, 67, 74, 217,
221, 269, 270, 277, 291
Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945: 11
Technische Dienst klm: 227, 243, 272
Technische Dienst lva: 106, 108, 111, 118, 146,
202
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Tentoonstellingen:
- elta: 112, 126-127, 129, 149, 152, 159, 199, 293
- Parijse Salon: 52, 159, 180, 226
- Royal Air Force Display: 180, 252

us Army Air Corps (usaac):
- Air Corps Tactical School: 29
- General Headquarters Air Force: 28
us Army Air Service (usaas): 28
Valschermen (parachutes): 144, 146, 182, 225
Veldleger: 10, 12, 14, 38, 40, 46, 49, 50, 51, 55, 57,
60, 61, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 91, 93, 94, 96, 98,
100, 117, 133, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 173,
175, 188, 192, 214, 215, 224, 230, 231, 234, 235,
239, 244, 245, 246, 248, 265, 271, 272, 273, 274,
276, 278, 286, 287, 290, 291, 294, 298
Vereeniging ter Beoefening van de
Krijgsweten- schap: 15, 37, 40, 48, 51, 53, 68,
69, 74, 82, 148, 176, 192, 211, 231, 283
Vereeniging voor Luchtvaart, Kon. Ned.
(knvvl): 41, 42, 77, 80, 84, 126, 127, 129, 152,
260
Versailles, Verdrag van: 24, 30, 31, 33, 39, 121,
152, 220, 290
Vestingwet 1874: 38
Vliegdemonstraties:
- Amsterdam (elta 1919): 112, 126, 127, 129,
149, 152, 159, 199, 293
- Den Haag (1909): 78
- Ede (1911): 78
- Europese Rondvlucht: 79, 86
- Gothenburg: 159
- Le Mans (1908): 18
- Londen-Melbourne-race: 59, 188
- Nationale Vliegdag Schiphol (1923): 159
- Reims (1909): 18
- Rotterdam (icar 1922): 159
- St. Job in ’t Goor (1910): 78
- Vijf Vingers van één Hand: 159, 175
- Zürich (1927 en 1932): 159, 187
Vliegdiensten:
- bombardeervliegdienst: 51, 54, 147, 342
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- gevechtsvliegdienst: 50, 51, 54, 55, 61, 67,
70, 144, 147, 148, 178
- jachtvliegdienst: 54, 72, 148, 155
- verkennings- en waarnemingsdienst: 49,
50, 51, 144, 147, 148, 155, 214, 290, 293
Vliegmedische dienst: 123, 150, 160, 161, 184
Vliegopleiding: 79, 96, 115, 116, 125, 132, 141,
151, 158, 162, 168, 173, 179, 208, 210, 214, 226,
260, 261, 269, 283, 284, 294
Vliegschool: 96, 110, 122, 123, 140, 142, 143, 162,
178, 180, 183, 192, 193, 196, 222, 224, 230, 236,
237, 261, 263, 347, 352
Vliegtuigafdeelingen:
- 1e va: 97, 102
- 2e va: 97, 102
- 3e va: 117, 122
- 4e va: 117, 122
- Artillerieverkennings- (arva): 101, 102, 122,
141, 148, 164, 377
- Artillerieverkennings- (ava): 140, 143, 163
- Beschermings- (besva): 141, 148, 168, 222,
377
- Bombardeer- (bomva): 142, 143, 179, 181,
203, 222, 223, 228, 234, 235, 236, 246, 272,
278, 287, 294, 377
- Depot en Schoolafdeeling: 101, 140, 142, 143,
179
- Jacht- (java): 101, 140, 141, 142, 143, 147, 179,
181, 187, 188, 222, 234, 235, 240, 248, 263, 264,
268, 270, 271, 272, 274, 290, 377
- Mitrailleer- en Bombardeer- (mbva): 140, 143
- Speciale Opdrachten- (sova): 140, 143
- Strategische Verkennings- (strat.verva):
222, 247
- Tactische Verkennings- (tva): 140, 143
- Veld- (veldva): 96-97, 100-101
- Verkennings- (verva): 102, 122, 141, 142, 148,
179, 181, 222, 247, 270, 271, 272
- Vesting- (vestingva): 96-97, 100-101
Vliegtuigbouwers en -fabrikanten:
- Aviolanda: 146, 207, 208, 244, 253
- De Brouckère: 80, 89, 93
- De Schelde: 104, 207, 244, 252
- Dornier: 203, 243
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- Fokker: 10, 129, 153, 166, 176, 180, 198-210,
220, 228, 233, 237, 241, 252-253, 258, 278, 283
- Hawker: 243
- Koolhoven: 207-208, 220, 241, 252, 253-255,
258, 278, 296, 297
- Kromhout: 110, 249
- Maatschappij voor Luchtvaart (Verwey &
Lugard): 79, 80, 83, 85
- Nationale Vliegtuig Indistrie (nvi): 129,
200-202, 207, 253, 377
- H. Pander & Zn.: 188, 207
- Thulin: 103, 108, 109
- Trompenburg: 95, 101, 102, 105-107, 109-110,
112, 114, 124-125, 132, 140, 198-199, 296, 376
- Van Berkel: 109, 110
- Van Meel: 86
- Werkspoor: 127, 244
Vliegtuiggroepen (tot 1936): 141-143, 179, 224
- I vlg: 179
- II vlg: 179
- III vlg (‘Proeve’): 222
- Watervliegtuiggroep: 222
Vliegtuigtaken:
- bommenwerper: 21-22, 28, 30, 34, 44, 52, 53,
54, 63, 64-65, 67, 69, 74
- gevechtsvliegtuig: 44, 49, 53, 100
- jachtkruiser: 233-234
- jachtvliegtuig: 21, 51, 54, 75, 100, 102
- luchtkruiser: 53-54, 55, 61, 64-67, 223-225,
226-227, 232-233, 235-237, 277, 278-282, 287
- transportvliegtuig: 228
- verkenner: 21, 52, 100, 103, 140, 247, 289-290
Vlootconferentie Washington: 31
Volkenbond: 14, 31-33, 39, 45-46, 60, 61, 63, 65,
286, 290, 293

- Munitie: 274
- Oerlikon-kanon: 226-227
- Parabellum-mitrailleur: 19, 112
- Solothurn Tankbüchse: 226-227
- Spandau (lmg 08/15): 112
- Vickers-mitrailleur M18: 112, 142, 144
Wapens en dienstvakken:
- Militaire Luchtvaart: 217, 239, 246, 261, 262,
268, 279, 282, 286, 291, 298
Weerfonds: 47-48
Zeppelin-aanvallen: 20, 22
Zoeklichten: 96, 145, 147, 149, 232, 239, 240

Waarnemersopleiding: 50, 101, 102, 117, 119,
155, 160, 163, 175, 190, 226, 263, 269, 272, 287
Wapens voor vliegtuigen:
- Bommen: 145, 226-227
- Hotchkiss-mitrailleur: 19
- Kanon 37mm: 19
- Lewis-mitrailleur: 19, 99, 112, 113
- Madsen-mitrailleur: 99, 112
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CURRICULUM VITAE

Dirk Starink (1950) diende na zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in
Breda tot 2005 als technisch officier in de Koninklijke Luchtmacht, waarin hij uiteenlopende
nationale en internationale functies vervulde. In 1993-1994 was hij commandant van wat tegenwoordig het Logistiek Centrum Woensdrecht is. Eenmaal generaal geworden was hij verantwoordelijk voor alle grote luchtmachtprojecten en werd hij in 1999 Directeur Materieel klu en lid van
de Luchtmachtraad. Na drie jaar plaatsvervangend bevelhebber te zijn geweest volgde in 2004
zijn benoeming tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten met de rang van luitenant-generaal.
Starink vervulde tussen 1994 en 2004 achtereenvolgens de functies van adjunct-hoofdredacteur van de Militaire Spectator en voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de
Krijgswetenschap. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over luchtvaart- en militair-historische onderwerpen.
Na zijn actieve loopbaan leidde hij tussen 2005 en 2008 de Leergang Topmanagement Defensie op het Instituut Clingendael. Sinds 1 januari 2009 is hij voorzitter van de Netherlands Aero
space Group, de branchevereniging van de Nederlandse vliegtuigindustrie. Daarnaast is hij in
2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.
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SAMENVATTING

Dit proefschrift bevat de resultaten van het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse
luchtwapen vanaf de oprichting op 1 juli 1913 in Soesterberg tot aan de algemene mobilisatie
van de Nederlandse krijgsmacht op 28 augustus 1939. Het luchtwapen was toen nog onderdeel
van het Nederlandse leger en ondanks vier jaar van herbewapening was het Wapen der Militaire
Luchtvaart bij de algemene mobilisatie nog maar voor de helft paraat en ontbeerde het met
name moderne jachtvliegtuigen voor de luchtverdediging. Deze teleurstellende constatering
leidt tot de vraag welke rol de Nederlandse beleidsmakers in het Interbellum bij de neutraliteitshandhaving toekenden aan het luchtwapen van het Nederlandse leger en hoe die rol bij de
algemene mobilisatie van 1939 werkelijkheid is geworden.
Het luchtwapen was aan het begin van de twintigste eeuw een volkomen nieuw verschijnsel,
waarvan niemand nog wist welke rol het in de naaste toekomst zou gaan spelen. Daarom is in
hoofdstuk 1 allereerst een uitvoerige beschouwing gegeven van het internationale denken over de
rol van het vliegtuig in militaire operaties en de ervaringen opgedaan in de Eerste Wereldoorlog en
de conflicten in het Interbellum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het luchtwapen geëvolueerd
van sportvliegerij tot alle luchtmachttaken van vandaag. Terwijl het in die oorlog had bijgedragen aan het defensieve karakter van de statische strijd op de grond, wezen de naoorlogse airpower-theoretici juist op het unieke offensieve karakter van het nieuwe luchtwapen om strategische
doelen in het vijandelijke achterland te bombarderen. Ook in de landen waar de theorie van het
strategisch en zelfstandig luchtoffensief niet werd aangehangen, was de taak van het luchtwapen
ter ondersteuning van de grondstrijdkrachten toch vooral van tactisch-offensieve aard. De niet
bewezen uitwerking van een luchtoffensief leidde tot de wildste voorspellingen en veroorzaakte
vooral in de jaren dertig een angstpsychose. Pas kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontstond weer meer aandacht voor de defensieve vormen van luchtmachtoptreden met
jachtvliegtuigen om luchtaanvallen rechtstreeks te beletten.
In hoofdstuk 2 wordt geanalyseerd hoe in het Nederlandse defensiebeleid in het kader van
de neutraliteitspolitiek plaats was voor het luchtwapen, hoe de legerleiding en de politiek
worstelden met de introductie van in de Eerste Wereldoorlog ontstane nieuwe wapens en met
de wens gelijktijdig de defensielast te verminderen. De legerleiding zag het Veldleger als het
voornaamste instrument ter handhaving van de neutraliteit. Het luchtwapen diende dan ook
bij het steeds beperktere budget uitsluitend voor de ondersteuning van het Veldleger met verkenning en waarneming. Pas na 1935, met de voortschrijdende technologie die de uitrusting
met bommenwerpers in de buurlanden van Nederland met zich meebracht, kreeg de luchtverdediging een zwaarder accent in het defensiebeleid. Daarvoor kozen legerleiding en regering
op advies van enkele deskundigen uit het luchtwapen voor een bewakingssysteem met luchtkruisers, zwaar bewapende meermotorige vliegtuigen (bommenwerpers) die al patrouillerend
de vijand in de lucht konden opwachten. Toen dit systeem twee jaar later door de komst van
snelle eenpersoonsjagers was achterhaald, kozen legerleiding en regering alsnog voor het alarmeringssysteem.
In de hoofdstukken 3 tot en met 5 passeren de resultaten van het onderzoek de revue in drie
verschillende perioden: de opbouw van het luchtwapen en het optreden tijdens de mobilisatie
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(1913-1919); de jaren van financiële krapte (1920-1935) en de periode van moeizame modernisering en uitbreiding (1936-1939). Het onderzoek heeft zich met name gericht op de politieke en
financiële ruimte voor de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen, de organisatorische
vertaling van de rol die de beleidsmakers voor het luchtwapen zagen, de maatregelen op het vlak
van de voorziening in personeel en materieel, alsmede op de relatie van het luchtwapen tot de
nationale vliegtuigindustrie. Speciale aandacht is daarbij besteed aan de rol van de verantwoordelijke ministers, de volksvertegenwoordiging, de legerleiding en de wijze van leiding geven
door de opeenvolgende commandanten van het luchtwapen.
Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog aan de zijlijn stond, was het Soesterbergse
luchtwapen goed op de hoogte van de snelle evolutie van de luchtoorlog en maakte op basis
daarvan plannen voor de uitbouw van het luchtwapen als onderdeel van het leger. Problemen bij
de aankoop van vliegtuigen in het buitenland en bij de vliegtuigbouw in eigen land stonden deze
uitbouw in de weg. Niettemin legde de legerleiding in de mobilisatiejaren 1914-1918 een stevig
fundament onder het luchtwapen.
De strakke financiële kaders ten aanzien van de overheidsuitgaven hadden in de jaren twintig hun weerslag op de legervorming. In een poging de financiële en persoonlijke lasten van de
defensie voor de bevolking terug te dringen werd het leger omgevormd tot een schoolinstituut
met een uiterst kleine beroepskern voor de opleiding van reservisten en dienstplichtigen, zonder dat er parate troepen waren. Ook het luchtwapen moest zich in dit legerstelsel schikken,
hoewel het juist belangrijk is dat het luchtwapen voorbereid is om bij het uitbreken van vijandelijkheden terstond op te treden en daarom grotendeels paraat moet zijn. De voortschrijdende
vliegtuigtechnologie veroorzaakte snelle veroudering en steeds kostbaarder vliegend materieel, terwijl de financiële ruimte voor nieuwe vliegtuigen krapper werd. Dit proces bereikte zijn
hoogtepunt in de eerste helft van de jaren dertig, toen de economische wereldcrisis zich deed
gelden in verdere bezuinigingen en het luchtwapen ook te maken kreeg met een ernstige organisatorische crisis op Soesterberg. Daardoor stelde het luchtwapen in 1935 niet veel meer voor.
Het aantreden van het nazibewind in Duitsland en de opkomst van sterke offensieve luchtstrijdkrachten in de omringende landen – nadat het systeem van collectieve veiligheid van de
Volkenbond gefaald had – zorgden ook in Nederland voor een omslag. Er kwam een einde aan de
bezuinigingspolitiek en de luchtverdediging kreeg van de regering, met steun van de volksvertegenwoordiging, een belangrijke rol in het defensiebeleid. Voor het eerst stond het luchtwapen
onder leiding van een generaal die duidelijkheid schiep in de organisatie en in opdracht van de
regering plannen ontwierp voor de modernisering en uitbreiding van het luchtwapen. Daarbij
heerste aanvankelijk consensus over de centrale rol van luchtkruisers, maar begin 1938 sloeg
de twijfel daaromtrent toe en kozen de deskundigen en vervolgens de politiek voor de nieuw
op de markt gekomen snelle eenpersoons-eenmotorige jagers en tweepersoons-tweemotorige
jachtkruisers. Maar inmiddels waren twee jaar en veel geld en energie verloren gegaan aan de
ontwikkeling en productie van luchtkruisers.
Onder druk van de Nederlandse vliegtuigindustrie, die na de economische crisis weer
opkrabbelde en werkgelegenheid bood, wenste de regering de vliegtuigbestellingen maximaal
in eigen land te plaatsen. Vanuit het luchtwapen kwam de roep om in het buitenland snel de
modernste vliegtuigen uit lopende productie aan te schaffen, maar de minister koos in veel
gevallen voor Nederlands materieel, dat echter nog moest worden ontwikkeld. Bovendien was
de technologische en industriële basis in Nederland ontoereikend. Daardoor was de modernise402
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ring en uitbreiding van het luchtwapen ten tijde van de algemene mobilisatie in augustus 1939
nog maar halverwege gevorderd en ontbrak het vooral aan moderne luchtverdedigingsjagers.
Niet alleen in materieel opzicht schoot het luchtwapen tekort. Door het gekozen legerstelsel
was ook het luchtwapen voor de personeelsvulling in hoge mate afhankelijk van slecht geoefende reservisten en dienstplichtigen. Ook was – in tegenstelling tot de materiële uitbreiding
– pas laat begonnen met de uitbreiding van de opleidingscapaciteit van vliegers en overige
bemanningsleden en van het beroepskader. Alleen doordat de materiële uitrusting onvolledig
was, leidde dit niet tot een kwantitatief knelpunt, maar schoot het in kwalitatief opzicht tekort.
Het resultaat van de beschreven inspanningen was dat de modernisering en uitbreiding van
het Nederlandse luchtwapen ten tijde van de algemene mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht in augustus 1939, ondanks vier jaar hard werken, nog maar voor de helft was gerealiseerd
en een moderne luchtverdediging vrijwel niet bestond. De oorzaken daarvoor lagen niet alleen
in het door de politiek en de legerleiding gevoerde beleid, maar ook in de verschillen van inzicht
onder de deskundigen van het luchtwapen zelf.
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